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Lastik Ve Deri Davasının Karşılıklı 
Vaziyetleri Ne Şekildedir ? 

Dericiler ve deri ayakkabıcıları ile liıtik ayakkabıcıları arasında bir türlil 
balledilemiyen kavgalı bir mesele var. :Dünkü "Son Poıta da 

1

bu derdin 
esasını dericilerin toplantısına ait yaııd~ o~udunuz. Dericiler ;. deri ayakk•• 
~ıcıları 18stik o.yakkabıoıların memlekeün ıktisadl kalkınması i9in çok zararlı 
olduğu~u ileri sürüyorlar. Nitekim Cuma günkü toplantıda bu iddialarını iıbat 
4çin birçok raporlar ve iıtatiıtikler .ok?ndu. Buna ,karşılık olarak lastik ayak· 
kabıcılıır, lastikçiliğin memleket• hıçbır zararı dokunmadığını ve dokunama• 
yncnğım ileri sürüyorlar. Lastik .•Y~~abıcılar tarafın~an ~tanbul Ticaret 
Odaaına bu hususta bir rapor vınlmıştır. Raporda denilıyor kı: 

" Liatik sanayii memlekete 
har~rlıdır. ÇUnkU milli servetin 

d
an_c

1
e k•knıaıına sebep oluyor, 

emme tedir. • 

lstaUstlklere Göre ... 
Halbuki Ticaret Odasında 

mevcut istatistik kayıtı: n 
çıkardığımız cetvelde görı .uğU 
gibi dericiler, (1932) sem sinde 

nnda tabaff Ut etmiı olan takrl· 
ben bir kolorduya yakın kıt' alan 
muayene vaziyetinde tetkik bu• 
yurmuılardır. 

Baıvekil ve Hariciye Vekilleri 
ve Şehinph Hazretlerinin maiye
tinde bulunan yUkaek askeri 
heyet, ve Türk orduları mUfettit· 
leri beraber b ululuyorlardı. İki 
devlet reiai, teftiıi bitirdikten 
ıonra derhal bir manavra yap· 
tırmak arzuıu ile aralarında ko· 
nuşarak kumanda heyetine bir 
muharebe vaziyeti ve meselesi 
vermiılerdir. 

Geç vakte kadar süren ma
nevrayı baıtan nihayetine kadar 
bizzat Ala Hazreti Humayun ile 

( Devamı 3 üncü sayfada } 

······························································ 
(4.224.142) kilo deri ithal ıniş-
ler ve bunun bedeli olarn milli 1 Z M 1 R 
ıervetimizden (2.075.393) lira gibi p AN Ay 1 R 1 
mühim bir para harice gitmiştir. 

26 Ağustos 934 sabahı açıhp 
Buna mukabil lastikçiler 16 Eyliıl 934 akşamı kapanacak, 

( 71,424) kilo ham kauçuk ithal IZMIR ŞEHRi beynelmilel 
ederek bunun bedeli için harice dördüncU 9 Eyliıl panayırında 
yalnız ( 15,762 ) lira göndermİ§• mal teıhir ve ziyaret etmek en 
lerdir. kArlı bir iştir. Kara ve deniz 

(1933) senesinde on ay zarfın· yollarında tenzilat ve panayırda 

Sokakta Bir Cinayet 
~-----

Maslup Bir Şeyh Oğlu Eski 
Nahiye Müdürünü Öldürdü 

Bir 

Diyarıbekir, (Huıuıt) - Şeh· 1 
rimlzde bugftn tnyler Urperticl bir 
cinayet iılenmiı, kunduracı çırak• 
hğı yapan Şeyh lamail oğlu Salt 
iıminde on alb yaşında bir genç, 
kırk yqında bulunan Asaf Efendi 
iıminde eakl bir Nahiye mUdUrUnU 
öldUrmUıttır. Cinayet, ıehrin en 
iılek caddesi olan Belediye cad
desinde ve belediyenin karıııında 
iflenmiıUr. Bu kanla facıanın ea
kiden bealenen bir kin yUz&nden 
doğduğu ve Saidin baıkaları ta• 
rafından tahrik edildiği de anla• 
ıılmaktadır. Katil tabancasını çe
kerek Aaaf Efendiye birkaç el 
ateı etmiş ve çıkan kurşunlar 
zavallı adamı cansız olarak yere 
dtlfUrmUıtllr. Derhal yakalanan 
katil Müddeiumumi Hakkı Beyin 
nezareti altında sorguya çekilmit
tir. Cinayetin uluorta bir şekilde 
lılenmesl Jıerkeate heyecan uyan
dırmııtır. Tahkikat neticesi me· 
takla bekleniyor. 

Katil Saidin babaaı Şeyh la
mail, vaktile Şeyh Sait isyanına 

Ôldüriile11 Asaf Ef. 

iştirakinden dolayı İstiklal mah- ı 
kemesinin kararile idam edilmişti. 

* Aıa,ahlrde Bir Kadın 
YUzUnden Kan Çıktı _ 
Alaşehir, ( Hususi ) - Şehri· 

( Devamı 10 uncu sayfada ) r , Teşbihçilik illeti 

da (1493,466) kilo deri ithal edan kolaylıklar vardır. 
dericiler harice (664,0t 7) lira gibi Müraca•t allr••i: - Sevgilim iÜzol yllzUn, ı111z gecelerdeki mehtaba benziyor. 
laUyük bir para gönderdikleri IZMIR BELl!DIYESI - Eyvahlar olauo, bu kadar inceden inceye tuvaletim• raimen 
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2 Sayfa 

(Halkın ,Sesi] 
Yükselen Tütün 
Rekoltemiz 
Ve Halk 

Du sene tütün rekoltesi yüksek· 
lir. Şimdi, it buna mahreç bul
mıya blmışbr. Bu yüz güldüren 
nziyetin halk araauıda huaule 
getirdiği intiba ıodur: 

Cemal Bey. (Eminönü Hasırclar 70) 
- Bu aene hmir ve Aydın tlllllo 
mıntakaaındald tGtün m•hcullerimlz 
çok iyi imit- Bu ıeneld tlttln rekolteaıl 
(10) milyon kiloyu buluyonnUf. Bu. 
diğer aenelere niıbetJe çok yiikaek 
bir yeldlndur. fı bu tiltünlere IJİ bir 
mahraç bulmaktadır. Harici ticaret 
teıkilibmıı bunu da yapaHa ba sene 
ıürraan yG:ıG her halde ıtl)ecektir. 

lf 
Murat B. - (Doktor Sirkeci .Alem

dar caddeai Sancaktar maballeai 14) 
Türk tGtilnD clüny•mn en aefiı ti
tünldGr. Amerikada m6blm miktarda 
tütGa yetiftiji halde bile Amerikah
Jar TGrk tilttlnOe kendi tGtibderia• 
bunal bir çetni •ermeden Nl&1111JOT

lar. Şimdiye kad• Mrçok rakip me111-
leketler kendi fena tütünlerini Türk 
markuile aatıyorlarda. Bu llell•kJ 
tülün mahıulllmilı çok aefi• yetifiyor. 
Eğer markamı:ı.ın hariç piyasalarda 
taklit edilm .. lnin de annne .eçer.eli 
eminim kl birkaç Haedeoberl zaru 
eden tüUlncillerimiz bu aene biru 
refaha eriıeceklerdir. 

lf 
Ali Riza Bey ( Avukat Çakmakçı

laryokuşu Yeni han 5 ) - Ziraat Ve
kaletinin bu aene lhdaa ettiği tGtiln 
mücadel~ teıkilib El'e tBtBn mınta
kaaına çok faydalı olmuftur. TiitOa 
yapraldanmız lekeaiı bir halde inkf
taf etmiftJr. Bu aeaeld tGtOnJerimbin 
keyfiyet Ye kemiyet itibarile çok 
yük•ek olacaf1, temiz (10) mllyon 
kilo tQtBn çıkaracaj'ıauz anla11byor. 
Şimdi btltGn harici teıldlibmı:ı f aa
Uyete l'eçerek tGtüalerimi:ıe iyi mGf
teri bulunmalıdu, Bir taraftan da aJı. 
cılann fena propagaodaaının ön6ne 
••çmeliyi:ı. 

Haliç Şirketinin Vaziyeti Yine 
Tetkik Ediliyor 

Belediye Haliç ıirketinin vui
yeti hakkında yeniden tetkikata 
başlamııbr. Şirketle belediye 
arüındaki dava bittikten sonra, 
belediye, Haliç firketini kati 
olarak satın almıya karar vermiş· 
tir. Davanın önümüzdeki son 
baharda neticeleneceji ümit edil· 
mektedir. Belediyenin firketten 
tiç ıenelik alacağı birikmiştir. Bu 
para ytlz bin lirayı tecavtız et
mektedir. 

Tevkif Edildiler 
Şemmu ve Şaban iaminde iki 

hamal arkadaş dün Buna vapu
runa eıya taşırlarken bir tacire 
ait tülbent toplarım açarak ~lle
rine aannıılar ve aynca ~ır el
bise ' de aşırmışlardır. Polıs bun-
lan dnn Sultanabmet sulh birinci 
ceza mahkemesine göndermiş, h~
kim her ikisi hakkında tevkif 
karan vermiıtir. 

SON POSTA 
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Kabzımallara Bir Cevap 
Vali Bey Hal Meselesinde Onlann 
Söz Sahibi Olamıyacağını SöylüyOr 

Belediye eaki keresteciler 7angın yeri arsumda bir heyet marifetile mahallinde tetkikat 
yeni bir hll yapbnyor. Fakat bu bilin, ihtiyaçlan yapbrmqb. Kabznnallann iddialan ve bu iddialardan 
karfllayamıyacağı, çlhıldı !Piçlik olduğu hakkında doğan ıayıalar hakkında fikrini öğrenmek isteyen 
kabzımallar tarafından her tarafa mftracaatlar, gazetecilere, Vali ve Belediye reiıi Muhiddin Bey 
pklyetler yağdınJıyor. Hatti bu mliracaatlardan pnlan söylemiftir: 
kuvvet alan bazı kimaeler, ortaya tuhaf bir iddia- " - Bu iddialar varit değildir. Kabzımallar da 
a da atmlflar, bu hilin küçnk olduğu için bir işe kim olnyor? Hal meaeleainde kabzımallara karıımıza 
yaramıyacajım, ffhıiin birinde Kndıköy hali gibi bir menu olarak almak bile hatadır. Biz bal yapa• 

metrük bir •aziyete dlt«eğini 16ylemeye bqlallllf" n:ı. l.tiyen gelir, iatemiyen gelmez. Şimdiki gayri-
Jardır. Nitekim, bir müddet evvel biz de, bu §iki- aıhhi dükkinJannda oturup duruyorlar da hali beğen .. 
yetlere kıamen makea olmuş, vaziyetin tetkikini miyorlar. BütUn mfiatabsiller kabzımallann elinde 
istemiş Ye belediye bu isteğimizi yerine getirttek kıvranıyorlar. " 

Kaçakçılar 
Arman do Ef. 5940 Lira 

Ceza Verecek 
Gümrükte çalışan dokm.uncu 

lhbsas mahkemesinde son on beş 
glin içerisinde şayanıdikkat ka
çakçılık davaları neticelenmiştir. 

Tepebaşında gizli bir ıekilde 
eroin imal ettiği iddiaaile suçlu 
bulunan fabrikatör Armando Ef. 
bir aene hapse ve ( 5940) lira 
para cezasına mahküm olmuştur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Y enişehirde Çarık aokağında 
oturan 6S yaşında Madam Verj.l 
mangal başında kahve pişirmekte 
iken etekleri tutuşarak muhtelif 
yerlerinden yanııuşbr. 

lf. Mehmet Hulüsi Efendinin 
idaresindeki 2259 numaralı oto
mobil Sirkeciden geçerken ansmn 
önüne çıkan Mustafa isminde bir 
hamala çarpmış yaralamıfbr. 

Takas Yolsuzluğu 
Suçlu Ve Kabahatli Me
murlar Da Araştırılıyor 

Takas ~nacwıi yek ••P 
tahkik eden komisyon mesaisini 

* K.bveainde esrar nargilesi 
içirten kahveci Seyit Ahmet 1 
ıene hapse, 200 lira para ceza
ıına mahküm edilmiıtir. 

lf- Sabıkalı Nuri kardeşi · 
Ömer ile birlikte KüçükpazarcLs 
arabaa Alının bir koyununu çala
rak aavuıurlarken yakalanmıt
Iardır. 

henliz bitirmemiştir. Komisyon, 
yolsuzluk işinde alakası görülen 
Orman ve Gümrük memurlarının 
vaziyetlerini tesbit etmek llı.ere
dir. T ahkikabn bu cephesi de 
tamamlanınca bir fezleke tanzim 
olunacak ve •ekilete giSnderile
cektir. Bu arada fU glio1erde bir 
kısım memurlara if ten el çekti
rilmesinin muhtemel olduğu aöy· 
lenmektedir. 

* 2 kilo kaçak rakı ile ya
kalanan Barbnlı bakkal Ahmet 
Ef. nin 6 ay hapsine ve 9 lira 
para cezaıı ödemesine karar 
verilmiftir. 

* Tevkifhanede bulunan ko
casına saklayarak esrar götftrür
ken yakalanan Seher Hanım 1 
sene hapse ve 200 lira para 
cezasına mabkUm edilmiştir. 

i< lzmiUi tütün 'kaçakçıs1 lsmail 
6 ay hapiste yatacak ' ve 55 lira 
para cezası verecektir, 

* Galatada eroin satarken 
yakalanan Mahmudun 1 sene 
hapsine ve 200 lira para cezası 
ödemeaine karaı' verilmiştir. 

Keçi Nuri Bir Koyun Çalmış 
Keçi Nuri ile kardeşi galip 

diln Kfiç8kpazarda tüccardan Ali 
Beyin bir koyununu aşırarak de
niz mtünde bir mavnada kesmiş
ler, etlerini ıatarlarken polia bu.,.. 
lardan keçi Nuriyi yakalamııtır. 
Müddeiumumilik keçi Nuriyi Sul
tanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesine vermiştir. Hakim keçi Ng. 
riyi tevkif etmiş, kardeşini araman 
için de polise müzekkere yazmıfbr. 

Jf Bundan bqka muhtelif 
yerlerde 4 hırsulık iki cerh bir 
yangm başlangıa bir kaçakçılık 
vak'uı olmuştur. 

Yenicamide 
Cemaatten Biri Vaize 

Çath 
Cuma günQ Y enicamide viiz

lerden Cemal Efendi kürsüde 
vaa verirken bir hadise olmUflur. 
Bir aralık cemaat arumdan Du,.... 
muı isminde birisi şöyle bağır• 
mıfbr: 

.. - Yalan .öyliiyor, saçma
lıyor. 11 

Bu bitip, htrkeai hayrete 
diişürmüş, bir an ortalıkta bit 
hışıltı duyulmuf, fakat polisler 
vaziyete müdahale edeı·ek Durmuş 
Efendiyi. intizamı bozmak suçun
dan yakalamışlar, dnn de Adli
yeye vermişlerdir. 

Oç Fırın Kapatıldı 
Sekban zade Ahmet Necdet 

Beye ait Oç fırın bozuk ekmek 
çıkardığı için belediye tarafından 
kapablmıştır. Bu fınnlar Beşik
taşta ve fatihtedir. Fınnlardan 
aynca yirmi bqer lira para ce
zasa almmışbr. 

Tahkik komisyonu, bu arada, 
eski takas heyetinin vaziyeti hak
kında da bir fezleke lanzim ede
cek, mes'uliyet tevcih edip etme
d;iğine göre bu nokta da bir ka· 

· rara bağlanacakbr. 

Tahsisat Kesildi 
1 

Bütçe darlığı dolayısile, buıu· 
ı'İ idare, Maarif müdürUiğtbıe 
vermekte olduğu senevi bq bin 
lira Millet mektepleri tabsisabm, 
y~ni ~ne bntçeainden kaklımııt
tır. Ônfimüzdeld ders aenesi ba
şında lstanbulda Millet mektebi 
a'°ılamıyacaktır. Pek zaruri ihti· 
yaç kar11smda, Maarif idaresi bir 
kaç halk derslıanesi açmıya ça· 
hşacaktır. . 

Millet mekteplerınden fimdiye 
kadar lstanbul Maarif mıntakası 
dahilinde şahadetname alan va
tandaılann mecmuu (350) bindir. 

üniversite Talebesi Artık 
Kitapsız Kalmıyacak 

Maarif Vekileti, Oniveraite 
talebesinin kitapıızlık derdini 
gidermek için yeni sene bütçesine 
30 bin lira tahsisat koymUftur. 
Bu para ile profesörlere kitap 
yaı:dınlacak ve bastınlacakbr. 

Haziran 24 

( GRniin Tarihi] 

Sinemacılar Bir 
Dava Daha Açtılar 
Belediyeden Beıer Bin Lira 
Manevi Zarar Da istiyorlar 

Sinemacılar Belediyenin aldıtı 

0-.liceze hiHeaini fazla buldukları 
içba itiraz etmiılerdi. Belediye ıine• 
malan iapattı. Sinemacılar ihUyatl 
bir tedbir olmak üzere sinemalarının 
aım.ua laaauauıada mahkemeye ml
racaat •ttilar •c pertcmbe (iinD de 
bu davalan reddedildi Din doku 
alnema aahibi ayn ayn iıtidalarla 
tekrar Asliye ikinci Hulruk mahkl
mcıine mOracaat ederek Belediye 
aleyhine dava açmtflarchr. 
Siaemacılar ainemaJannın kapanda .. 

16 haziran tarihinden itibaren herail• 
için ikifer yüz lira zararla aynd 
bqer bia lira manevi ıarann bükl• 
altına ahnmaıını utlyorlar. Heniz 
muhakeme giinii tayin ediJmemİftiı. 
Yakında mulaakemcye bqlanacaktu. 

G•yrlmUbadlllerln Para• 
GayrimGbacfiHere yapılacak yüzü 

yarım para tnziab için takdirikıJJDet 
komiayoaunda hanrhldara baıl..W. 
Diıfbr. Bu aeferki tevziatta kargafa• 
lıia meydan verilmemesi için, evvell 
kOçük bono aahiplerinln l•tiWlakları 
8d-eceldir. 

Tıp FakUlteslnde 
Tıp Faltültesi k 1 1 boğaz, burun 

h atalı n küraüsünG nkiileten bu 
kiUs nü'n eski profesöril Ziya Nuri 
Pata idare edecektir. 

Yeni Bir Tayin 
Uğvedilen btanbul kazanç temJf:ı 

komisyonu azaa1ndan Cemal Bey 300 
lira Ocretle Ankar•da tqldl edilen 
bir numarah kaunç temyiz komlı· 
yonu azalıfına tayin edilmlıtir. 

Betlldaf lcr• Kasasını 
Soymak lstlyenler 

Betiktaı icra ku aını •oymak ld. 
cliulle tevkif edilen Şevket ve Safer 
Efendilerle Truasu•in clOn Aall1e 
birinci ceza mabkemealnde m ake· 
melerioe devam edildi. Suçlular mü
dafaaJannı yapblar. Yalnız Şevket 

Efendi müdafaannı tahriren yapaca
tım ıöylediji için muhakeme talik 
ediJdL 

Muhakemat MUdUrlUğU 
Avukat Galip Beyin i.tanbul Ma. 

llye mahakemat 1a6dür muavinlijine 
tayin Olunduj'u J'Hılautb. Galip BeJ 
muavinlite dejil ü r e ilJitin• 

byin olanmuştur. uarinlik e H n 
milnhal detildi. 

Bir Amele Bofiuldu 
Yedikule uhilinde yıkanmak içia 

denfae giren Yedikule Gazhane fab
rikan ameleılnden O.mu yüzmek 
bUmediğinden botulmuıtur. 

Dünkü Hava 
Vaziyeti 

Kandini raHthantsindeo aldıtımı:ı 
malumata pre dün derecel hararet 
uat yedide 20, aaat 14 de ~3 ldl. 
Azami dcrei hararet 24 aagari 18 1 
balmuıtur. Rüzgir auml aür'ati ,.. 
nf yede sekiz metre olarak karayeJden 
emıiftir. 

l_S_o_n_R_o_s_ta_' n_ı_n_R_e_s_im_li_H_ik___:ag=--es_i_: ---------~--R_a_z_a_r_O_la_Hasan B. Diyor Ki : 1 

- Bizim kerime, tamam 1 __, Aman Hasan Bey ba 
7edi dille koonıur lia.Nn B.! ne h yoksa bir harp teh-

B. B. - Beyoğhında mı lik.eııi filin mı var, z.ehirli gaz 
.cmuyorl 

1 

maske ini takmı~110! 
H. B. - Değil dostum .. 

Bu tozda toprakta lataobul 
10kaklannda ba~ka • ııa•l 
ınilirf. 

- Boğaziçinı guzelle,. tir

roeğe kaiar vermişler. 

Haaan Bey - Evet artık 

o de. ihtiyarladı; pudrasını, 

kremini, rujwıu tnzeleınek, 

liıımJ. 

- Gelecek seneden iti- - Eyüp - Beıiktaı maçın· 
baren, rakı kadehlerine ölçü· da yene yumruklar, tekmeler 
ler konacakmış Hasan Bey.. uvrulmuı Hasan Bey .. 

o 
N 

p 

l-o.----4~-------~o 

• s 

lann midesine koyıalar da, terbiyeai varken, aaldırmalar, 
H. B. - Bir de ıarhoş- ı H. B. - Bizde böyle ıpor 1 

jıpde birde tai!R_ ortalığı ber· ıabancalar aavrulmadığına 
bat etmese.. ,Ukret uisimf 

- Hasan Bey a&UK bıt 

bilmece so) liyeyim de bil 
bakayım: "Bir küçücük fıçı· 

cık içi dolu turıuouk!., 

H. B. - Avmturyanın 

dahi1i vaziyeti olmuınl.. 
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Mühim 
Bir 
Kanan 

Zeki M .. 'ut 

Büyük Millet Meclisi, geçen 
gfln kabul etmiş olduğu iskan 
kanunu ile inkılabımızın btiyUk 
ülkülerinden birine daha hız ver· 
miştir. Kanun. memleketimizde 
belki de eski rejim zamanmdan 
kalma ananeler tesirile iyi bir 
intiba yaratmamış olan iskan ke
limesile adlandırılmışsa da ruhu 
ve şümulü itibarile Türkiyenin 
bünyesi kanunu mahiyetindedir. 
Devletleri teşkil eden unsurların 
başında millet gelir. Bu unsur ne 
kadar kuvvetli nekadar müteca· . ' 
nıs, nekadar müstahsil olursa dev-
let te o derece kuvvetli ve de
vamlı olur. iskan kanunu doğru· 
dan doğruya millet unsurunun 
aırt telakkilere göre ıslah ve in· 
kişafrna yarıyan kanunlardan biri 
olduğuna göre bu ehemmiyetle 
tetkik ve mütalea edilmeli ve bu 
ehemmiyetle tatbik ve takip 
olunmalıdır. 

DahiJiye Vekili Beyin pek 
güzel hulasa ettikleri veçbile is
kan kanunu Türkiyenin başlıca 
dört ana derdine çare bulacak 
tedbirleri toplamış bulunmak
tadır. Nüfus, muhaceret, gö
çebelik ve toprak meseleleri, 
miJli bünyemizin esasına taalük 
eden büyük işlerdir ki, inkılabı
mızın umdelerine göre artık hal
ledilmeleri zamanı gelmiştir. Bun• 
larm kanunun gösterdiği direktif
ler dahilinde halledilmesi Türk 
milletinin henüz kullamlamlyan 
ve boşa gitmekte olan bir kısım 
enerjilerini kıymetlendirecek, ve 
onun içtimai ve iktisadi hayabnı 
yükseltecektir. Nüfusun sayısına 
artırmak nasıl bir iş ise bu sa• 
Y•darı istifade etmek ve onun istih• 
aal kudretini çoğaltmak taf o kadar 
tnühim bir iştir. lç ve dış muha
çeretlerini tanzim etmek, aşiret 
ve göçebe hayatına nihayet ver
mek milli bünyemizi ötedenberi 
kemirmekte olan bir takmı mah .. 
zurlarm önüne geçeceği için in
lulipçı hükumetimizin başaracağı 
~üy~k işlerden sayılır. Toprak 
Ulermde çalışan ve milli bünyenin 
temelini teşkil eden Türk köylü
t:.ünün topraklandıralması ise hem 
içtimai ve hem de iktısadi mühim 
bir meseledir. Dahiliye Vekili 
Beyin dediği gibi Türk esir 
olamaz. Ne toprağın, ne de 
kimsenin.. Sonra Türk köylü
sünü bir hadde kadar terfih etmek 
iktasadi hayatlmızm ana düşünce
sidir.. Sana,i programımız, en 
büyük istinat noktasını Türk köy· 
ltisünün istihlak kudretinde bulur. 
Bu program iktısadi istildalimizle 
alakadar olduğuna göre köyJUnün, 
çiftçinin rolü kendiliğinden anla-
tılır. İktısadi istiklal bugün için 
aiyasi istiklalden ayırt edilemiyen 
bir konsepsiyondur. [*] Bu itibarla 
Türk köylfü,ünün efendiliğinden 
bahsederken demagoji yapmıyo
ruz. Türk köylüsünün efendiliği 
~emek bütün Türk milletinin is· 
tıklah ve efendı•••v• d kt' .ıgı eme ır. 

_ llakirniyeti Mifüre<len 
l+;I Telakki ş~. • 

...... 

~: 
J.~.---,.s~.cse,.. .... · ~·&· 
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Soğukkanhhk hiç fÜphe yok, meziyyetlerin en 
bilyilklerindendir. Fakat soğukkanbhk ne demektir? Bu 
bir hissizlik tezahüriimüdür. Yoksa herhangi bir vak'a
ya ehemmiyet vermemek midir? Kayıtaı:ıhk mıdır? So
ğukkanlılık herıeyi hissetmek, fakat çok kuvvetli bir 
irade ile ve icabında duygusunu saklıyabilroektir. His
siz, lakayt, vurdum duymaz insana aoğukkıınh denemez. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Manevrayı Şehinşah Hz. İle Cümhur 
Reisimiz 

• 
idare Buyurdular 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) ''hurşit,. ile "ay,. bugün arbk biribi- zamaoı gelmiıtir. 
rine sıkı bir surette bağlanmışlardır. İran ve Türkiye cihan sulhuna 

Ga:zj Hz. birlikte idare buyur- Gerek franlıların ve gerek Türklerin azimle bağlıdırlar. Ve katiyen teca-
muşlardır. ruhları, düşünceleri. ve duyguları bi- vüzi niyet ve makşatlara yoktur. 

Tayyare filolarının hücumla- ribirinin aynidir. iki millet, tarihle- iran Hcı Türkiye, Şarkın kuvvetli 
rile tayyare defedici bataryala· rinde siyasi noktainazardan milmasil milletlerinin umumi sulh için bir 

k 
, yollar takip etmitlerdir. Bunun ııe- tekeffül olduğuna kanidirler. 

rın faaliyeti, alelumum ıt alarm, merelerini muahedelerle toplamak M- d fi · ' 
havadan ve karadan hücumlara .......................................................... .,,.. umtaz ve nam ar şe erının 

riyaset ve idareleri altında tabak· 
karşı brzıhareketleri, kuman- ("' kuk ettirdikleri şeyler, bu te-
danlar ve kıt'alar arasında an- Mı.)}"ı H d "kı·mı·yet menniler ir.,, 
laşma ve haberleşme usulleri a . lttilaat gazetesi diyor ki: 
bilhassa tetkik mevzuu olmuştur. ,. Meclisin 20 Haziran tarihli 
Her smıf kıt'alarm .harekette Bayramı celsesi lran parlamentosunda ta· 
çabukluk. araziden istifade ve rihi bir glin olmuıtur. Çünkü iki 
gizlennıe hususları dikkatle takip Bugün Gazi Tiirkig6sirıde Milli milletin kardeşçe dostluğunu canlı 
olunuyordu. iradenin, Milli hakimiyetin ku· bir habrası olarak kalacaktır. 

h r'uldugu.,., köhrıe •altanalın gıkılıp 1 n Manevranın hitammda Şe in· .. " ran milletinin mumeHillerinin •İ· 
şah Hz., kumanda ve zabitan göçtuğii gunun gıldönümiidür. malarında sevinç, ıaadet ve muhabbet 

h t. b l 1922 yllında Büyük Gazimiz t1e hiılerinin niıaneleri okunuyordu. 
eye ıne vukubalan eyanat arm- onuN kahraman silah arkadaşları Türkiye ve İran iıimleri biltün kalp· 

da memnuniyetlerini ve takdirlerini tere hak ve nakıedilmiştir. · h b tarihin en büyük zaferini lcazandı-
ız ar uyurmuşlardır. 2 İki milletin vahdetini elele yürü· 

H 1 R · · u h lar;ve yurdu kurtardılar.Yine192 
Şehin4ah z. e eısıcum ur yen mümtaz ıefleri temııil etmekte-

Hz. manevra meydanına gider- yılında bu •ısiz zaferden son'" dir. 20 haziran ccılıesinde bütün 
)erken ve geç vakit dönerlerken ba güzel gurl çüriim.üı saltanatın meb'ualar aııri İranın timsali olan 

.ton artıklarından da tenıidendi. ŞehinşahJarrna kartı gösterllmit 
on binlerce kadın, erkek ve ço- olan parlak kabulden dolayı kahraman 
cuk lzmir halkı taşkm ve coşkun Okagucularımızın Milli Haki- Türk milletine heyecanh minnettar-
bir halde muhabbet tezahurab miget Bayramını samimiyetle lıklarrnı ve muhabbetle dolu hislerini 
göstermişlerdir. kutlularız. izhar etmek üzere kürsüye çıkmak 

l için adeta biroir)erile müsabaka edi-
ınıir halkının Şehinşah Hz. ne yorlardı. 

gösterdikleri samimi hürmet ve ·············B·••••noy•·····:· .. K~···················· iki eski milletin zamanımızdaki 
muhabbet her tasavvurun fevkin- eş enı aza bu birleşmeleri, dostlukları ve kar-
dedir. Ankara 23 (A.A.) - Muş vi- deşlik1eri cihan sulhunu tarsin etmek-

Bu akşam Şehinşah Hz. ile la yetinde Bingöl, Erzurum vilaye- ten asla hali kalmıyacaktır .,, 
Reisicümhur Hz. şerefine lzmir tinde At, Samsun vilayetinde ka- lf-
şehri tarafından şeh .· r gazinosun- vak, Bolu vilayetinde Akçakoca, Sehinşah Hz. nin şehrimizi Sah 
da büyiı' k hı' .. suvare verilmiş ve d 8 1 k gün Ü teşrif buyurmalarma ihtimal • Giresun vilayetin e u aca is- d 
Suvareyi müteakip iki Devlet reisi d "d b k t k"l' verilmekte, olma ığı takdirde mio e yem en eş aza eş ı t ç b b 
Bahkesire gitmek üzere şehrimiz- arşam a sa ah1 gelecekleri söy-

hakkındaki kanun Millet Mecli- l k d f den ayrılmışlardır. enme te ir. Muhterem misa iri-
sinde kabul edilmiştir. Bu kazala- · 1 d G l ı lran Gazetelerinde Dostluk mız zmir en il cema vapuruna 

Yazılar1 rm hudutları icra vekilleri beye- rakip olacaklar, Gülcemal sahille-

y • • Tahran 23 ( A. A. ~ -:-. Haşıue~tu tince tayin olunacakbr. rimizi takiben ÇanakkaJeye ge-
U D3DJStanda Şehinşah Hı.oin aeyahatı munasebettJ~ Çakmak Sabşı lecektir. Şehinşah Hz. nin Çanak· 

bu~ ti.in gazeteler, uzun Ye harareth Ş k k kalede vapurdan çıkarak büyllk F 1 G 1• D Ktbr~t ir etinin ça mak ve ou• h 1 d trıncı ar rev evarn makaleleri yazmaktadır. harbin cereyan ettıgı sa a ar a 
Ediyor İran gazetesi diyor kiı çakmak taşı satışı yapması da- ziyaretler yapmaları muhtemel 

l.k k. · ı · ı takarrür etmi•tir. •· ·· ı~ 
A ) F ı « i milletin tarihte ı tımsa ı o an Y goru uyor. 

tina 24 (Hususi - ırıncı ar -=-- = === --~-= -===~==~-=== 
tarafından yapılan grev devam r'----~:...::~=~-..:..----------·--------.;;;::;;;;;;;;;;;;~,;,:....;;;;;,........._ _______ '"\ 
etmektedir. Atina ve Pire şehir- l S TER j NA N }' j~ T E R J NA N M A f 
lerinde hükümet fırınlarda amele 
Yerine asker çalıştırarak ekmeği 
ternin etmiştir. 

•········ 

fiyat. Posta lmtusu 596 

Bir "mizah ga~zetea\, gündelik ge-ıetelerin ııihtikir 
v.ar. Mucadele Jazlml;, teklinde yazılarmı ele almış, 
diyor ki: 

"Büyükadada yemekli bir otelin gtindeliği üç li!a. 
Bir okka zeytinyağı (40) kuruş, Bunun ihtikar neresm
dedir ?,) 

IS.TER /NAN 

B~.ırada 40 kuru, olan o zeytinyağı, yerinde 15 ku
rut. lstanbulda 160 kuruşa sahlan tereyağı yıınıba,ı
mı.ıdaki bir köyde 65 kuruta ahndığına göre, ıatan
bulda ihtikar olmadığına ve mücad~leye hiç ihtiyaç 
bulunmad,ğma, artık: 

ISFBR INANM I 
-~ Telefon: 24439 L..·---------------------------------------

Miinderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

M. Suriç 
Ayrılırken 

. -
Dün Ankarada Bir Dostlulc 

Ziyafeti Verildi 
Ankara. 24 (Hususi} - Mem .. 

leketimizden ayrılmakta olan 
Sovyet büyük elçisi M. Suriç 
şerefine dün akşam Marmara 
köşkünde Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafet çok samimi 
ve güzel olmuş, hararetli dostluk 
nutuklarl söylenmiştir. Şükrü 
Kaya Bey bilhassa demiştir ki: 

.. - Büyük · komşu devletin 
dostluğu Türk hükümetinin siY.a· 
setinde esaslı bir pren&iptir. iki 
hükumet buglin olduğu gibi istik· 
halde de sarsılmıyacak olan harici 
siyasetlerini İşte bu sağlam ve 
devamlı esas üzerine itimatla 
kurmuşlardır. 

Memleketlerimiz arasındaki 
münasebat daha bidayette samimi 
ve dostluk fikri ile ve karşılıklı 
itimatla meşbu olmuı ve bunlar 
o za mandanberi de münasebatı
mızın bariz vasfmı teşkil etmiş
lerdir.» 

M. Suriç bu notka çok dosta
ne bir ifade ile cevap vererek, 
iki memleket arasındaki dostlu· 
ğun günden güne kuvvetlendiğini, 
Tilrkiye ve Sovyet Rusyanın sulh 
siyasetine birlikte sarılmış olduk
larmı söylemiş ve bilhassa de
miştir ki: 

" - Aziz dostlarım, Türkiye· 
de bulunuşum be·nde unutulmaz 
bir hatna olarak kalacaktır. Bu
na inanımz. Türkiyede hayahn 
müstakbel inkişafını uzaktan he
yecan ve derin bir alaka ile ta-
kibedeceğim ve milli faaliyetin 
bütün sahalarında kazanacağımza 
kani bulunduğum her muvaffaki
yetten sizin kadar ben de iftihar 
duyacağım.,. 

Mecliste 
Bir Orta Orman Mektebi 
Açılmasına Karar Verildi 

Ankara, 24 (Hususi) - Mec
lisin dünkü müzakerelerinde em• 
niyet müdürlüğüne yeni bir şube 
ilavesine, Ankarada dikilmiş ve 
Afyonda dikilecek olan zafer 
abidelerinin bazı parçalannm 
gümrük resminden muafiyetine, 
kartasiye stoku için bir bu
çuk milyon liralık müteda
vil sermaye ayrılmasına, orman 
mühendis muavini yetiştirmek için 
Ziraat Vekaletine bağla bir orta 
orman mektebi açılmasına dair 
kanun layihaları müzakere edil
miştir. 

Beynelmilel Felsefe 
K~ngresi 

Eylulde Prag'da toplanacak 
olan beynelmilel felsefe kon-
gresi memleketimizden mülga 
Darülfünun müderrislerinden Halil 
Nimetullah Beyi davet etmiıtir. 

Belediye intihapları 
Ankara, 24 (Hususi) - Dahi

liye Vekaleti bir eylülde yapda
cak belediye intlhaplan için be
ıediyelere birer tahrirat göndermiş, 
hazırhğa başlanmasına, listelerin 
ikmalini emretmiştir. 

Ealkan Misakının Tasdiki 
Atina 24 (Hususi) - Yugos· 

lavya ve Romanya Balkan misa
lanı kabul ettiklerini sefarethane
lerine bildirmişlerdir. Misak yakan
da milletler cemiyetine verilecek. 
bundan sonra misakı imzalayan 
devletlerin Hariciye Nnırlarl An
karada toplanacaklardı.r. 





f Sigaset Alemi ] 

Leh Dahiliye 
Nazırının Ölümü 
Münasebetile 

BABiCI Tll.IBArLAB 

Lelliatan Dahiliye Nazırı M. Pie
racki birkaç srün evvel Vartovada 
meçhul eller tarafından öldürüldü. 
Mahiyeti •İyui olduğunda tllphe 
buluomıyan bu cinayetin Alm n 
Propaganda Naı.ırı M. Göbbels'in 
Var.şovado bulunduğu 11rada itlcnmesi 
buıusi bir ehemmiyet alıyor. Çünkil: 

Lehistanda, Alman milli sosyaliz
mini taklit etmek bteyen mDhim bir 
c~reyan vardır. Bu cereyan komil
nı•tlerle mOcadele halinde olduğu 
kadar içtimai meyillerini kifi dere
cede milli bulmadığı diter fırkaları 
d ortadan kaldırmak istiyor. 

M. Picrackl'nin ölilmü, bu noktadan 
milli sosyalizmin bir taarruzu ıeklinde 
telakki edilebilir. Mumafih Leh hü-
kümeti ve onu idare eden Mareşal 
Pilrmdskl, timdilik, Leh faıistlerinin 
kendi lehlerine kuvvetli bir vaziyet 
ihdas etmelerine mOsaadekir davran-
mamıya karar vermiıtir. Bu milnaııe
betle birtakım ceza kampları ibdaı 
edUmittir. Siya.t faaliyeti zararlı 
addolunan kim11eler, mahkemeye ve
rilme) O lüzum olmadan idari ma
kamların ıhtiyatt tedbirleri cümlesin
den ol rak bu kamplara sevkedilebi
lccclderdir. Kamplarda ilk çalışma 

devre i 3 aydır. Bu mUddet zarfında 
orada, onlara hertllrlil zecri it yaptı 
nlacakhr. T& ki mutlak eurette muzır 
addolunan faallyctlerlnden feraaatl 
tuhhilt et.inler. 

Mamafih Leh Dahiliye Nazırı M. 
Picracki"nin ölQmU, bu derece basit 
bir siyaset kavgaaı neticesi addedil-
menıek te dotru olur. Lehi•tanı •on 
zamanda Almanyaya fazla meyilli 
ıören Franıız Erklnıharbiyeainin 
acaba bu huau•ta parmaAı yok mudur, 
dt'rıiaiı? - Süreyya 

Lehistanda Dahili 
Mücadele 

Varşova, 23 ( A. A. ) - Muhalif 
fırltal r mensuplarımn tevkiflerinl 
devam ediliyor. Genç milU demok
ratlardan ( 47 • kJ.e1 bapM atalmııtır. 
Bu arada taarruza iriçmeye hazırlanan 
( 17) komilnlat te yakalanmqbr. Mu
ahedelerin detlıtlrilmHine taraftar 
olan Y ahudllerden de birkaç kiti 
tevkif edilmlıttr. 

Alman yanın 
Moratoryomu 

Londra, 23 (A.A.) - Alman Dev-
41et bankası m1ldllr0 M. Şabt, Alman
)'anın moratoryomuna kar.. tedbir 
atacak olan devletlerle tlecetlnl aöy
;1ebetlerine nihayet verllcaret müna-
lemittlr. 
l: 

M. Bartu 
Bükreşte 

Bükreı, 28 (A.A.) - Fransız Harl• 
ciye Nazırı M. Bartu birçok kiınıelerl 
bu arada köy)il fırkaaı Jideri M. 
Manyuyu ziyaret etmiıtir. 'M. Bartu 
gece Fransa sefaretinde verilen ve 
k•ral Karolun da hazır bulunduğu bir 
ziyafete riyaset etmittir. Kıral Karol 
ilk defa olarak bir .ııefarethaneyi 
ziyaret etmİf bulunuyor. 

Kıral Karol .. 
Fransız Gazetecilerine 

Diyor Ki: 
Bükre§, 23 (A.A.)- Fransız ıaı.e• 

tecilerini kabul eden Kıral Karol 
demiştir ki : 

.. - Fransaya kartı olan dostlu
ğumu ve hatta aşkımı, M. Bartunun 
ziyareti münasebetile tekrar etmek 
fırsatını bulduğum için bahtiy,mm. 
Milletimin; memlel~etinize kartı derin 
bir muhabbeti vardır. 

Staviski Rezaleti 
Sabık Bir. Baıvekil 

Diyor Ki: 
Paris, 23 ( A. A.) - Eski Baıvekll 

M. Şolan, Meb'uaan Mecliaiodeki tah
kikat heyetinde •orauya çekilmiş, 
Staviıkt fle hiç w<Srüımeditini bpata 
çalıtmııtır. 

Fransa Ve 1938 Ollmplyedıl 
Parı., 23 (A.A.) - FranHnın 193' 

Berlin olimpiyatlarına lttiraki Meb'u
HD MecU.inde kabul edllmittir. 

Komünizm 
Bir Meb'uı Mahkum Edildi 

Varıova, 23 (A.A.) Dançl• Diyet 
Mecliıinde komGnit meb'u• madaa 
Tokzkl üç aen• hapH mahkum 
olmuıtur. 

* Bern, 23 (A.A.) - KomilDiat pro. 
pasanda• yapmaktaa suçlu Alman 
tebeuı üç kadın ve bir erkek hudut 
dıtına atılmııtır. 

Orman Yangını 
Sekiz Millik Bir Saha 

Kül Oldu 
Londra, 23 (A.A.) - DDn aabah 

Alderahot civannda Hkiz millik H

laayı kaplıyan bir orman yangını çık .. 
mıf, alevler bu uha içinde ne varaa 
•lllp ıüpürmGıtür. Binden fazla uker 
yangını •Öndürmek için çabtmaktadır. -"Son Posta,, nıo ...,lilli ve Edebi 'l'efrikaaı: 30 24- 6 - 493 

Mebrure Sarni 

ÇÔL GİBİ 
Çalışmayı çok sevdiği halde ı la~m_ı!t.~. Erkek evlada ol~n ~üş-

ftk günlerde mektebe gitmekten, klinlügunü Necdetle gıderıyor 
çoğu da ıenden ayrılacağı için «O biiyilyilp benim yerimi tuta-
9aotlaoınadı. cakl » diyordu. 

A~nalan ter içinde kop ko· Harbin Uçüncü senesine kadar 
fa gelır ve bu aıelİf}erin her bi- ömriim ve ömrümüz böylece, 
rinde de elinde muhakkak senin ateşsiz ve cansız, fakat sakin ve 
ı,ın mektepte yapdmıı renkli dUzgün geçti. 
kiğıtlardan bir yelpaze veya ince Senin hepimize isimler bulmı-
tahtalara oyma tekilleri vererek ya savaıtığın Necdete de 2'aliba 
'1aıarılmış bir çerçeve bulunurdu. saçmı çekip canını acıtarak, hep 

Senin daha böyle ıeylerden «Of» dedirttiğin için « of, of » 
anlamıyacak kadar kfiçUk oldu- adanı takbğın, neı'eli, renk, ııh· 
junu ben o zamanlar bir tiirlU hat ve ı11k dolu gUnlerindl. 
Onun kafasına sokamazdım. Bir akşam baban geldi: 

Daha dilin tek tUk bir iki ke· Nihal mühim bir iş çıktı, 
limeye bile zor döndüğtı halde aana ıyı bir havadisim var. Bize 
De zaman yalnız kalsa sana ma- Avrupa gözüktü. Necdeti Gala-
fal söylemeye veya derslerinden tasaraya leyli vereceğim. Seni de 
bahsetmeye kalkııırdı. küçüğü de beraber alıp götüre• 

Bu çocuk bir defa bile seni ceğim. Hatti istersen Kevıeri de 
kıskanmadı. Baban senden ayırt bırakmıyahm. Çocuia onun aibl 
edemiyecek bir tekilde ona bağ- bakanım nerede bulacağız? dedi. 

Siliblanma Davası 
Alman Propaganda Nazırı, Silahsızlık 
Harbe Bir Tahrik Vesilesidir, Diyor 

H~r Göbb.ls, millt sosyalistlerin öniinde na.,luu nutuklarında 
birini sögl•rke11 

Halle, 23 (A. A.) - Alman pro- b - k S..5- iıb ind olan Ame-
paganda Nazırı M. Göb~b (225,000) rika, nrlliz ve Japon ahriyesl nis eti 
kiti öalode aöylediti bir nutukta tekrar tetkik edilmediti takdlrd• Ja· 
demittir ki: ponya'nan birkaç yıl evvel Vafial'hn-

"- Biı: ailah cihetinden değil, fl- da imzalanan muahetleyi ft~e-
kir, irade ve disiplin cihetinden daha tini tehdit olarak ileri slrmekt dir. 
ziyade kuvntleııdik. lnaanm ccaaretini 
kıracak bir aillh eksikliğine ratmen, Japonya az.ctde.ri. ba ta1-p red· 
Alman milleti bGtün dünyaya kartı dedllir Japonya'ma tamamen üı-
ko7mak, hukuk ve teref mflaanbnı takil ve yaban: enuaiyetini ı iti-
llin etmek ceHretini ı-österdi. Milli hare alan bir deniz i takip 
ıoayaU.t Almanya, ailiblanmıy• hakkı edecetiaJ bilclir•ektedir. 
oldujııu iddia ediyoraa, bu, kat'iyen Çelloslov•kya Dil 
bir harbi dant için dejildir. Fakat Hezırl•nıyor 
anlhun korkak tarafta değil, kuv etli Londıra 23 ( A.A > _ Pras'dan 
olan tarafta oldutunu bilditimiz- Deyli y el.,...f •antHine Wldbili;yor: 
dendir. Sulh, aulhçu söderle dr.tfl, •·- 0 

ailiblarla emniyet altına alınır. Si- Çekoalovak hlllriimet~ Alman ud du 
llhlanmıı bir dünya orla•ında ailihsaa boyunca iatihklmlar vücude ptinaek 
bir Almanya ancak harbe bir tahrik maluadile meclisten mihim miktarda 
veailul teıkil eder." tabaiMt a..temiftir. Bu iatihkialar 

M•kdonald111 Alm•nyayı için on aeae çalıtılacak, her •ene iki 
lth•mı buçuk milyon İn,.tli:ı: liraaı harcana

londra, :!3 (A. A.) - Baıvekil M. 
Makdonald •ilihlanma meselesine 
dair ıu tözleri aöylemittir. 

" ~ Bu sün• kadu bir ailab.ızlan .. 
ma mukavelHi yapJmamuanın bütüa 
kabahati Almanyaya aittir. Fakat 
konferan• yeniden ı,e baıladıj1 ~a
man Almanyaaın Ceaevreye döameai 
muhtemeldir. Şu halde bir mukneJe 
yapılmuı Omidi mevcuttur.,, 

Japonların iddiası 
Tokyo, 23 ( A.A ) - Japon mat

buatı, ( 1935 ) ıf'nHinde yapılacak 
deniz ıillhlarını tahdit kooferanaında, 

Herşey söylediği, karar verdiii, 
gibi oldu. Necdet birçok gözyaşı 
döktü. Eıyalara beyaz kılıflar 
geçti. Köşke bekçiler tutuldu. 
Günlerce alışverişler yapıldı. ls
tanbuhın içinde çocuğuna süt 
parası bulamıyan analar, ölüsüne 
saracak patiska bulamıyan za
vallılar varken, bi:z:im eve paket 
paket üstüne geldi. 

Bavullar yerleşti. Bir akşam 
üstü de öbek öbek Türk ve 
Alman zabitlerinin, gUrültUlü 
insan kalabalıklarmın kaynaştığı 
Sirkeci garmdan kalkan trenimiz 
bizi Ayaıtafanosta değil de ta 
Ber]inde indirdi. 

Beş altı ay sonra döneceğimizi 
sandığımız bu yerde biz mütare
keye kadar kaldık Nesrin. Evveli 
yollar kapandığı için döneme
dik. Sonra da baban işe daldı. 
Paranın v• muhitin bi\sbütün 
tadını aldı, dönmek istemedi. 

Bana gelince, görgliıüz kafamı 
bu Avrupa ziyareti büsbütl\n 
bozdu. iki hafta kadar sokakla
rında beşörtU ve yeldirme gibi 
bir şeyle dolaııp, herkeıi ken
dime garip garip glilümıettikten 
sonra, ister istemez şapka giymiı, 
kapalı ve ıofu bir muhitin içinden 
daha yeni çıkmııken, peçemden 
çarıafımdan sıyrılarak birdenbire 

caktır 

Yıldırımın Zararları 
Serezde Üç Kişi Öldü 
Atlna, 23 ( A. A.) - Serezde bir 

fırtına esnaamd• yıldırım düımüı, 3 
ldtl ölmiftlr 
••••• 1 1 1 • 1 • 1 ... " ' •••• 1 • 1 ... • • • • • =-

Harici telgro/lorınuz burada bit
m~mi,tir. Ut/~ 8 inci sayfamıza 

bakınız 

bür ve çıplak bir kadın oluver-
mi,tlm. • 

Yabancı bir erkeğe, değil el 
vermek, yüzümü kaldır mazken, 
kocamın iş ortağı diye getirtiği 
insanlara -hele yabancı bir mem
lekette toprak ve yurt arkadaş
larını bulmanın verdiği hazJa
ikram ve iltifatlar göstermesini 
öğrenmiştim. Bu yeni yolda hoca
lığımı yapan kocam da değiıik
liğimize uymuş, yeni hayatımızı 

hiç yadırgamaz olmuştu. Başımın 
örtnlmesi, sade lstanbuldan resim 
istedikleri zamana, fotoğrafçıdaki 
bir gö tcrişimizden ibaret kalı· 
yordu. 

Baban zaten beni hiç kıskan
masını bilmemişti. Hatta bir şeker 
işinde ortaklaşa çalıştığı, Orhan 
Bey ismindeki dostlarından biri
nin kartımda fazla iltifatlarla eği
lip bllküldilğilnU, bu adamı •ık 
sık davet etmenin doğru olma
dığını söylediğim zaman bHe gül
mOş: 

- Siz Türk kadınları zaten 
hep böylesiniz, alışık olmadığınız 
bir muameleyi! gördünüz mü. he
men dünyayı kendinize aşık olu
yor sanırsınız 1 Orhan Beyin gözll 
ıeni görmez, hiç merak etme. 
Onun iki tane inci gibi metresi 
var. Hem d• Alman kadını, de· 
miıti. 

( 
Genç 
Kız ismi 
Altında .. 

Müstear olarak " Hikmet ,, 
imzasını kullanan bir okuyucum, 
bana bereket versin ender lesa• 
düf edilen bir vakadan bahsedi
yor: 

Hikmet Bey bir genç kızla 
tanışmış, vİfltlİ~, evlenm ğo 
karar vermiJ, fakat tam kararını 
tatbik edeceği sırada genç kızın 
bir itirazını dinlemiş: 

- " Siz beni genç kız biJir
aiııiz, halbuki ben hakikatta genç 
bir dulum. ,, 

itirafın tafsilatını kayda lüzum 
yok, okuyucum bana bu vaziyet 
karşısında ne yapması lazım 
geleceğini soruyor. Her şeyden 
evvel genç kızın dürüstfüğllnil 
takdir ederim, bu hadiseyi anlat• 

ayı tehir edebilirdi, böyle yap-
maması sizi hakikaten sevdiğini 
iÖstermiye ve samimiyetine açık 
bir delildir. Bir mUddet uzakla
şarak sakin bir muhitte kalbinizi 
dinleyiniz, eğer fttide içinizi kıs
kançlık iti.sinin kernrrmiyeccğin· 
den emin olabilirseniz, el'an sev
me te olduğunuzu söylediğiniz bu 
kızla evlenmekte mahzur yoktur. 
Fakat bu noktayı katiyetı. bilmek 
"'ıımdır. 

Fena Bir Tecrübe 
Yapmıtsınız 

Bedbaht V. Y İmzalı mektup sahineı 
Siz hakikaten bedbaht bir genç-
•İniz. fakat bu kabahat ıizindir. 
iki tecrübeden aonra icadettiif
niz - çiinc aıkta dtirilst elana•· 
mı olsaydlmz, kalbinizi böyle bir 
,lph. altına ezınezdiaiz. Maılal 
hakkında •İze fena malumat ve
rilen bir kızı imtihandan geçirmek 
hakkınız değildi. Eğer dediko
dudan korkan bir adamsanız, 

c:Mrhal o kızdaa da uzaklaımanı:ı 
)Azım gelirdi. lf i bu dereceye 
getirdikten sonra onun afinahının 
azabına katlanmak vicdan ve 
inıaniyet borcudur. Yapacatınız 
tek bir hareket vardır. Kızın 
ebeveynine müracaat etmek ve 
vaziyeti meıru bil' surette hallet· 
mektir. Ce.UI' olunuz, korkmayı
nız. Bazen böyle ıüpbeli vaziyet
ler büyük saadetler doğurur. 

B ITMTEYıE , 

"Hem de Alman kadını!., di
yordu. Ben "hem de., yi duyma• 
mamak için bir daha oaa böyle 
bir şey söylemedim Nesrin ve o 
akşam, sana şimdi fazla anlat
mak istemediğim, hiasine, anlayı
şına bıraktığım bir ürperti ile 
kUçUk yatağının başında çok ağ
ladım. Ondan sonraki gllnlerde 
de kocamın hayatındaki "bazı 
ıeylere,, hem gözlerimi yumdum, 
hem de içimi susturdum. 

>f 
Üç ıundilr kalemi alıp, tahta 

masauıın başında aturamıyordum, 
Yukandaki son satırları, evvelsi 
günU, galiba elektrikler aöndlik
t epey sonra yazıyordum. Saat 
on biri bulmuştu. Nice insanların 
çilesini dolduran odanın öteki iki 
zavallısı da, biri karyolasında 
beriki de yer yatağında uyumuı· 
lardı. Horluyorlardı. Ben de vakit 
vakit gözlerim Lambanın alevine 
takılarak, buradan, düşün, bir an 
için düşün, buradan, lana neleri .. 
mi ve nereleri yazıyordum. 

Benim en vefalı arkadaşım 
zaten hep bu llmba oluyor. Elek
tn1dor söner sönmez bana kör ve 
titrek ııığını veren, bu vefalı 
limbayı ben öyle seviyorum ki. 
Arkasında toparlak bir te ak-esi 
Yar. 

( Arka11 v r) 



Cenubi Amerikanın prp aa• 

Bıı hazine hilleri bilh•ua 
şimal ada- •taia kııımda 
/a,,ndadır dlinyamn en zen-

._ ___ _. tin ve kuvvetli 

kUf gübresine maliktir.. Guvano 
ismi verilen bu ıfibre deniz b.
larının ve martilerin aahilde ve 
sahile civar adalarda ttbıemeleri 
neticesi hasal olur. Her .eae bir
çok vapurlar bu adalardaıı dlln
yanm muhtelif taraflanna lflbn 
tattrlar. Cenup Amerikaaınm bu 
gübre zenginliğine makabil tlmal1 
Ruıyanm yeni Zembl adalan da 
dünyanın en zenıin kut yumur
tan ve kuttüyO membaıchr. 

S.raıında bu kutların 20 • 30 
lrilomet,..lik bir aabaJI kapladlk
lan çok plltlr. Banlarm yere iDii 
ft kalloflan lninetll fabDa " 
meddllcezir ,nroltlleiinl aadanİ'· 
Hele bu kutlana lçhlde. GU .. 
lami verilea bir dM yardarld ... 
nua yumurtam Wr tavuk JU..., 
t .. DID iki mi.U bl)'llkJDibdedir• 
Leueti de taqk yuaurta....._ 
farkmzdır. Her .... bu ınantakada 
bu kuıların bıraktildan yumurta
lardan (300) ili ( 400) bin kaclan 
toplanır, Fakat cinai bekalan 
üzerinde bu hll hiç bir teair yap
maz. Yine bu mıntakada toplanan 
kut tiiy leri birçok balyeler tutar. 
Sovyet hilkGmeti timdi yeni 
Zembl adalanna bir aefv lıeyeti 
16ndermektedir. Bu lıeyet bu ... 
neki yumurta ve tly mmbaalln& 
teplayarak dinecektir. 

• 
Girit Adaaanda yapılan .-ı 

eaerler araftırmalan ... 
-D-.-,,-.-.-,.-,,.- ticeainde clln1um 

•• ••lıi en eıki tlyatrOlll 
meydana çıkan·· 

tlpıfro•• llllfbr· Ba arqtır-
malan yapan bir ltalyu heye
tidir ve on 1enedenbvi ça
htmaktaclır. iddiaya slre bu 
tlJatro mDlttan oa alb HU' ••· 

"' lafa ......... 
BU tiyatro, .. ime 'MZifuini 

..... blylk •• .,.,.. bir ..ıo.dan 
ibarettir. Aktlrler, bu ulmeye 
iki taraflı tq .aercHveat.rl• çılo-
1orlarcl4- Bu -..di•enler 1a1JA 
mevcuttur. Fakat ~Jirdleria 
oyunları nereden aeyrettllderl 
lleailz teabit edJle.-...-. 

* 

A JDerikanaa lqwa ......... 
resimle yaplan de. lt-74-,-.--- rf"tme tecrGbele-

• nız11on- ni tel•izle teı.. 
l• tl•r• vizyon nqrİJata 

yaparak ıenifletmiye batlalDlfbr. 
Eter netice iyi çıkarsa Amerikan 
lniveniteleri televizyonlu dersler 
.Wereceklerdit. Amerikan ilim
leri, lğrencliiimiz teJlerin ytizde 
(83) tinin balatla, pri kalan yk
de on ll~llnln de kulakla elcle 
edildiğini dlltlinerek bu nevi t .. 
levizyon tecrOberlnin çok fayda 
vereceii kanaatini INılliJor. 
--·-'' ........... •··------

=TAKViM= 
Ola PAZAR Hım 

• 24 Hazli'an 934 50 - -
il a.ı..n.a UIS •••• 

ll•Hulraa•llM 

ı 44 Akta• ıa - • 44 
4 31 12 " y .... 2 .. il • 
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Dtener Kah 
Sirkeci Uyumak Üzere •. Saat Dokuz 

Buçuk.. Dükkinlar Yavaş Yavaş 
Kapanıyor.. Işıklar Sönüyor .. 

-Dün Gece Ne 
Çalgısı Eğlencesi, 

Yaşadık Be, Ha?. 
Hepsi Vardı, Hepsi 

içkisi, 
Yedi 

Kadını, 

Papele •• 
feraceli Hanım Sultanlar, kayıkla rit, cıgara kutulanna benziyen, 
ıeçen, delikanlılara ıerdan kınp· beyaz cam fenerler.. bilmem ne 
ılı dzlyorlar.. oteli, bilmem ne oteli .. 

Arkadafam etrafa bak•rak. Bllyik otellerden birinin önü· 
odanın tek pençereıini 16aterdi: ne gelmiftik.. yukan kattan bir 

- GDnef buraya nereden 
dopyor acaba?.. pamofon seai geliyordu.. içeri 

Gtllerek cenp Yerdim: pince, kltibi telefonla konuıu-
- Senede bir defa, duvann yor bulduk: 

blrlai kalclınr, odaJI ıGnetlendi
rirler. 

Arbclafam heniz aoyunarken 
kapa vundclu. Y-ldan Jatla 
an..., bir ..... t, 
...... ualb: 

-Yemek.iateyeglz mll bej&m?. 
- Hayli' •• 
- Gayfe? 
- latemem. 
- bimonada ptınlb _., 
- latemez dedik a, baba! 
Ortahk aclamakılla kararmlftl .• 

Oteller ..,,,,,,lle•I Slrbeltln fllrl ..,.,..,, S.NJJ.rı ,,..C.e -Jaı, Hl 
ıol •iz••• ilrbf otel, ilr .t.l, _,,..,.,,. pz111I .. ••ırlılc " .. ,,,,,.,,.. l•••I• elele .ırerlerb11 

Alaca karanlıkta otella dar 1 Elektrikler yallllllf, daprda pce 
antreline pmce, kapıalardan baflamıfb. Arbda11m. " Y orp• 
biri lnUmlzl kuti: aumf., diyerek tiyle bir a•••••k 

- Yibek mi, alçak aı, ucuz llteclL Fakat yorsam bldani, 
mu, babab mı ?. kaldırmaz, korkuyla ltajırcla: 

~ - Bu ne?I. - Her. 
- Odal.. - Ne? 

- Ordu, tabtakuruau ordU1UI 
Arbdqım elindeki ltawla U .. l •• a .• nf •• YuYa yapauflar, war-

yere banktı: ılh kurmUflar?t. Yorpam altın-
- Y alaa nefN almak ta mı da, yubja yalan bir yerden bir 

yok ? ıtlrl etli, aimaiJah, lll8m tanul 
kadar talata kurulan çil 7amaau 
sibi etrafa daihyorlar.U. .Ar'-
clqam Ji~emle, lfke ile ylbtlJae 
bakıyordu: 

- Kastıra batma .t.eyim •• Ne 
yapar111tl.. Pe,.nden cHİ&11 tutun 
da sonra aıkmtı olma11nl 

Arkaclafam Merıinden geliyor
du. Bana yazdı;. mektupta: 

«Şlyle ucuz, rahat, temiz bir 
otel belle de, ıeldi;imde beni 
•klidara aokmal" diyordu. Hal· 
buki böyle .. ucuz, rahat, 
temiz bir otel» ne aramıt. ne ele 
ıormuıtum. Geldiği ıDn onu 
Jaalettayin bir otele 16tOrdtim. 
Ve bize ıeceaiae 75 kul'Uf8 bir 
oda verdiler.. Bir karyolalak, 
küçük, amma çok klçtk, aandık 
odaaı ıibi bir şey·· O.arlar, 
renkli kijıtlarla kapla •. K1te4e 
minimiJıi, kibrit kutusu kadar Wr 
komodin, bir el aynaıı kadar 
ayna.. Ostllnde liç tane fİfe •• 
İçinde kolonya yerine ıu dolu .• 
Kıllan d"dlmlt bir &rça.. Ay
nada da .W ılzellerclen birinİll 
reımi: it 11tım, tifman, toplu 
bir hanımak. narla parmaklan 
arasına bir ,W •lıiıawl. a6z)erini 
alzerek kokhyor. O.varda ftld 
bl~ matbu Ye renkli bir tnt... 
~.... dereainde ,._... 

- Beyenclin mi yapbpı ? .. 
Beni bu otele ıetirmek dojru mu?ı 

- Şey •.• Ne bUeyim .. Vallahi 
uni •• 

- Kalk.. Ben burada yata
mam.. 100, 150 Dk bir otel bala-
im . 

Arkadq tekrar titti. qyuuu 
bawla doldurdu. Ve •erdivenler
den inmeje bafladık. Otel katibi 
hayretle ytb&mlze bakıyordu: 

._ Ne oldu bejim, pu,or.-7. 
- O,ıe pbi.. .,... oUJI 

bet decliniıdl •ni.. içi ima adil 
dolu.. 

- Ki•?. Naal ima idin?. 
Kim var. 

- Tahta kurulan. 

* 
Sirkeci uyumak 1z...... aaat 

dokuz buçuk.. cllkklnlar yayq 
kapanıyor. lfaldar llDIJOI'·· kl
.. deki ainemaaın elektrikleri cacl-
tleaia ta nihayetine kadar uıam
Jdr. Otel kaplanacla "" .. ld~ 

- Evet efendim, eYet, buruı. 
ha a a a a Ahmet Bey.. hot ıeldi· 
nb. Ne zaman geldiniz?. Bu ak· 
fUI ma?. Olar, olur. Ayni oda.. 
merak etmeyin, hamlabnm.. bq
llltllu.. eJYallab, tile g&le.. 

Sonra bize d6adli: 
- Bir emriniz mi Yar? 

- Oda lltiJ!WGH 
- lldaci -- ,. 

birincide var. Fakat Iİzin istedi· 
ı.1.ı. gibi değil.. maamafih bey .. 

airıiniz •• 
- GeceJiii? 
- bd.. 

- Arbk paydoı.. yorıunluk· 
tiUa lllrorum. Mutlaka ne baha
••• oluna olaun airip yatma• 
byım. 

Otel kltibi, camlı, klçlk oda· 
da UJUJOrdu. Ayak pabrdıS111dan 
uyandı, yerinden tiyle ltitfen bir 
oynqh: 

- Oda istiyoruz. 
- Var beyim., haYadar, sl-

.... i IHr eda •• 
- ..... ftl'tCeiiz.. 

RN11tl11i'ai Blu Gönderiniz 
• • Slu Ttıbiatınızı Sö•li11ellm 

lteaalabl kapoa ile ı!adwlnls. 
Kupom ..,., u,tamııdadar. 

~·--------------'""-______ .. 
51 lıtanbulı Andlı Efendi: Möte-

tevazı. kanaatkar ve 
aamimi bır iıçı hUIU• 

ıiyetlerini muhafaza 
eder. Fırsat buldukoa 
hayatın umumi c:en
yanlannı, eğlencelee 

rine karıımak iıter. 
Paruı olmadığı za· 
man muhitine brp 
çekingen ve tutuk 
davranır. ElbiHltriol 

temız ve muntazam kullanır. 

• S6 lıt.anltulı irfan Bey: Ağır baıh 
ve dtitüncelidit. Oeliti 
gizel parlamaz, ma
nillz ve hafif hare· 
ketlerde bulunmaz, 
rahatını, boğumı ee
•er, herkesle eyi ge
çinmeye taraftardır. 
Arkadaılarınm emni
yet •e itimadım ka· 
zuatKlir. ldart vazife
lerde muvaffak olur. 
Miueir oldaP itleri ıuJhau halletmek 
guelerlni arar. 

• 
55 latanllul: M. S. Bey: 

( , .. .....,... ....... ....., 
• - IİlUbatabını iknl 

edebilir. Fikirlerinden pek fedaklrl1' 
yapamaz, iddiayı, münakapyı 11ver, 
münakqada, oyunda, ve 1airede ma~ 
ltlbiyete tahammll .-demez. Galeb• 
oalm•k çareleriae bae vurur. 

• 
61 Kaclakiy: "5 S,, Hanım: 

(R11• .... ._clal lateml7er) 

Şu n türUU. Doatlarmı ıill11 
Jlzl•, •mimi ve prilltiilti 1etleill 
brtılamaz, kaq11uıdakiae icrayi' tesil 
etmek ioia JıUIUli vaziyetler almut 
lium hlllle ve tabü &&vur ve edaJarife 
etrafuıı derhal mlfl'll edebilir, Giydl
lbıi plaftııir Ti 8')'881Dl temiz kuJ. ..... .. 

• TrMmem .. K. .. ,. 
( Reı•hıla derolıl lıte•iyor ) 

OWlıludaa ve biJdiibıden lula 
chtlkehiliı ••bu hartketini mt~ 
w,ede Wan •bilir. İotimalar, ile~ 
..., Mriabıde blmız. Heı yeri 
IObhaı, tl)aıet ft lkNJi HYU, llDU\. 
_... laer f119 ~ ze .. 

-Bir 
- Fulı .• - .,._ .., ___ ., _ ...... ... _ ........ . 
.... thlr• ..... Wr .... tat ......... 
Ha•••• ... ıakan p1ıan, ... 

.................. ba,klçl' 
laaph ôtlılardaa Wrlaclen bir ... 
,.aı,or6: 

- Din ıec• •• yqachk iM, 
•?-. Ne leli o llem.. 

- Kaç Hra ~ttln? 
- Yedi.. amma dejdi ha~ 

lpw, bdma, etl•acelİ, çal,_ .. ,. ...... 
8r kat daha Çlktak •. ÖDiİD ... 

pcllllmls bir bqka odadan da, 
... kabir Hl: 

- yedi dlzİIİ• fanila sso -
3850, OD dlziae ~p. MO 
2.tOO, on dlli9 kra•at 980 dQ 
8800 •• tamam •• ? 

- Çok a Yetelik. 
Lace, tath, •lltehzi bir kah-

kalıa: 
- Çok para kazanacajal 

amma .. 
- Haydi hayarlııı •• 

Odamıza perken, kartı ko .. 
.. muma MIİ pliyordu: 

.. d .. 111 v•rdt hlcr•-. . ............ ,... .. .. 
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lngiliz Prensi Nasıl Yaşar? . Erkek Hiçten ibarettir! ---------Milyonlar Arasında Kendisini Yalnız Bulan Bir Veliaht .. 
denilse keza ayni cevabın verile-
ceğinden de f Üphe edilemez. 

- En fazla ıpor yapan. 
- En fazla kitap okuyan. 
En nihayet te: 
- Biltün dünyade yapyalnız 

yaşıyan kimdir, suallerinin de ayni 
cevapları alacağı tereddütsüz 
olarak ıöylenebilir. 

İngiliz veliahdinin resmi ika
metgahı (Sen Ceymis) sarayıdır. 
Fakat oraya gidenJer kendisini 
bulamazlar. Ya husuıı 11 evi,, olan 
(Belverder) ıatosundadır, yahut ta 
ıeyahattedir. Şatosunda iıe mu
hakkak liç teyle vakit geçirir. 

BJrinciıi : Kitap ve gazete oku
maktadır, ikincisi golf oynamak 
yahut ta tenisten futbole varm
caya kadar herhangi bir sporla 
meıgul olmak, yahut ta bahçe· 
vanlık yapmaktır. 

Seyahatlerine gelince : Bir İn
giliz prenıinin hesapsız Jngiliz 
mUstomlekelerini birer birer tanı
ması ve yakından tetkik etmesi 
kaide olduğu için prens senenin 
6 ayını mutlaka seyahatte geçirir. 
Bunun haricinde sırf zevki için 
dola9tığı, meselA Fransaya gide· 
rek (Kan) da veya (Nis) te alela· 
de bir insan gibi yaşadığı ve 
eğlendiği de vardır. Bu gibi za· 
manlarda prensin 6D çok kızdığı 
ıey kendisine veliaht olarak mu· 
amele edilmesidir. 

lnailiz Veliahdi bugün 39 uncu Prenı askerdir, ara sıra staja 
ya11nı bitirdi, kırlaaa basta. Bu gider. Bu staj eanaaında, meuli 
mllnaaebetle lngiliz gaz.,teleri evvelki sene alduğu. gibi mezuni-
bir gtin dlinyamn en bftyllk im- yetini geçirdiği için ceza gördüğü 
paratorluğunu temsil edecek olan batti hapsedildiği zamanlar da 
prensin hüviyeti hakkında ılltun ~oktur. 
.otun yazılarla doludur ve haki- Maamafih bütün bu hareketli 
katen prens tetkike değer bir 
9ahıiyeti haizdir. . , bayata rağmen prenıi yakından 

Bugün : · tanıyanlar: 
- Dünyada en fazla diolapn . - Kendiıiai milyonlarca inıan "''ala •• •? ara1Jnda y.apyalmz hiıaeder. Doı-
SaaJi ıorulA, lnıiliz Velia tu pek azdar, derler. 

dadır, cevabının . alınacatı mu. . Prenı elin beklrclar. Niçin 
hakkaktır. evlenmediii de atecleliberi diitll· 

- En çok eğlenen kimdir, nUlen meHlelerdeıa biridir. 

Amerikalı Bir 
Milyoner, Sa

adetin De F e
' laketin de Ka· 
dındanGeldiği 

İddias:nda 

Mürekkepli kalem ticaretinde 
muazzam bir servet kazanmış 
olan Amerikalı Mister Michael 
Kudhy üç hafta gibi kısa bir 
zaman içinde üç tane sergüzeft 
geçirmittır. Bu sergüzeştlerden: 

Birincisi iflas etmesi. 
ikincisi - Kansından ay-

rılması, 
ÜçüncüR ......._.. Mühim bir eser 

yazmış olmasıdır. 

Amerika gazetelerinin verdik
leri malumata nazaran mumailey· 
hin iflasına sebep olan hidiae 
Amerikada ittihaz edilen mali 
tedbirleri yakından takip ederek 
icap eden tedbirleri zamanında 
almamlf olma11dır. 

Karısından aynlınua iae bu 
iflisı_n doğurduğu bir neticedir. 
Filhakika mumaileyh kanaı aley• 
liinae bir t"1ik davuı açbiı 
zaman mahkeme huzurunda 
demiıtir ki: 

- Bnttın hayabm ıehadet 

En Ço~ Kazandı- 1 Kedilerin Çamaşır Yıka
ran Tıcaret . ~ I D G•• .. 1 •. t•• 1 

0 l>eyli Ekspres,, aazateaiain ma arı . 8 oru muş ur e 
yerdiği malümata nazaran lnıiJ- ·. · . · ;:..__.:..,::..;:.. ___ . .__. _____ _ 
terenin muhtelif ıanayi ıu~ ~gittereden AIHftkaya Çekilen Müstacel Bir Telgraf 
arsında ıon aylar içinde en fala, 
muvaffak olan ailih ibracatıcllr. K d ·ı F t w fla T h • [d•Jdi Miktarı 2,482,246 lirayı bulmuıtur. 8 ID arın O ogr 8 Fi eş 11 I 
Satın alan memleket Ruıyadır. 
Aldığı mevat bilhaua makineli 
tüfek ile mühimmattır. lngiliz a•
zeteainin zannına göre Rusyamn 
bU ıeniı mubayaatta bulunmaıı· 
nm llebebi birinci derecede biltlln 
diier devletlerin aillhlanma yarı· 
ıına giriıpnif olmalarıdır. ikinci 
derecede iıe Uzak Ş.k vaziye
tinin mutlaka daha Pllitliyecetl 
dnıtınceıidir. . 
Franaız Fabrlkaları D• 

MUhlm Faaliyette 
Fransız gazetelerinin nqriyatuaa 

göre Fransız mühimmat fabrikala· 
ranın bu sene biuedarlanna tevzi 
edecekleri temettö biııeai bir 
rekor teıkil edecektir. Bunun 
birinci sebebi bizzat Franııt hO
kümetinin aillhlarını artırmıya, da
ha doğruıu takviyeye baılama11-
dır. ikinci ıebebi de Japonya ile 
merkezi Avrupa devletlerinin yeni 
8ipariş vermiı olmalanchr. 

Sa çal,,..gı öfrenen 
Amerikanın Linkoln ıehrinde 

Profu&r Weidll'an isminde bir 
zat kedilerden müteıekkil bir 
orkeatra takımı yamaıbr. Bu 
takım ten ve tuh operetlerden 
klasik operalara kadar birçok 
beateleri tak.dire llyık bir maba· 

lcetlil•rin ıl•r•Aan•lerl 
retle çalmakta, daha dojruau 
dylemektedir. Bu neticenin lıtlh· 
..tini inanılmayacak kadar gtlç 
telakki etmeyiniz: 

Her kedinin arkaaında haki
katen musikişinas bir kadın var- · 
dır ve bu kadın kediyi l:toiazuı-

Üç Hafta 

İçinde Ü~ 
Mühim 
Hadise 

Bir Kitabın 
Resimler •• ,, 

eder ki, ben perşembenin gelişini 
çarşambadan göremiyecek ve ona 
göre haıırlanamıyacak bir adam 
değilim. Fakat geçen sene evlen-
miştim ve sui tali neticesi olarak 
karakteri çok fena bir kadm 
seçmiştim. Bn kadın hatta bal 
ayımız bitmeden evvel, her akşam 
beni evin kapııında pler yUzle 
karşılayacak yerde bir sürü biç· 
lerle üzmiye bqladı. Soframda 
ve]yatağımda bile rahat değildim, 
ya yüzüme bir tabak, yahutta 
baııma bir ya&tık yiyordum. 
Yavaı yavaı kendi kendimi kay· 
bettim, okuyamaz, dUıtlnemez, 
konuşamaz bale ıelcllm ve bu
nun neticeli olarak, biliyor1unuz 
iki gtln evvel bl\tiln se"etimi 
kaybettim. 

Şimdi hayata tekrar baıhya~ 
cağım, ve eminim tekrar muvaf· 
fak olacağım. Yalnız allah ıçın 
olsun beni bu kadından kurta
nnız,, 

Mahkeme heyeti phitleri din· 
lemif, kadının hakikaten ıeçimsiz 
oldupna kanaat ptirmif •• ali· 
kaclan da itiraz etmediği cihetle 
talik kararanı vermiştir. 

Miıter Michael Kudhyin yaz· 
dığı eıere gelince, bu kitap ta· 
ilk karanndan iç hafta aonra 
nqreclilmlftir. " Erkek hiçtir,, ...,.. 
le.laaauu tafamaktadır. içinde ml
dafaa edilen tez ıudur: 

-
11 Hayatta .. ,deti getiren 

de kadmdar, felaketi hazırlıyan da 
kaclmc:hr.Erkeifn roltı i)İ veya fena 

elan tutmaktadır. Çahnan her 
parçada çıkmaaı matlup olan 
aeıi çıkarma11 için kedinin boynu 
na11l 11kılmak llzım ıeldiği ay• 
larca talim edı1mit ve Bğretil
miıtir. Binaen'aleyh her kadın 
antındeki 'lıayvamn boğazım o 
tarzda .. kmakta ve 8 hayvandan 
çıkan muhtelif ıealer de orkea· 
trayı tetkil etmektedir. 

Miıter Weiclman 'ın bu orkes· 
truı evveli Unkoln ıehrinin 
City tiyatroauaunda halka takdim 
edilmit ve blyllk bir muvaffa· 
kiyet kazaallUfbr. 

Fakat umumi vali bu numa· 
raJ! pyri inaani bulduiu için 
yaıak etmif, bunun llzerine Miıter 
Weidman'ın İngiltereye ptmeye 
karar vermiıtir. Yalnız bu karar 
da fi'le çıkmamıı, kuvvede kal· 
mııbr. Zira fngilterenia 11Hayvan· 

istikamete götürüldUğUne nazaran 
muvaffak olan yahut ol mı yan bir alet 
olmaktan, ibarettir. Jstatislikleri 
tetkik ediniz. Hayatta servet kn· 
zanan yüz erkekten doksan do· 
kuzuna bu hırsı veren, bir kadını 
para ile celbetmek arzusu olmuş .. 
tur. Felakete uğrayan yüz erk~ 
ğin doksan dokuzu da ıırf ka
dmlarm fenalığı yüzünden bu 
akıbete uğramıflardır. 

Kendimi ı6yJiyeyim: Ben genç· 
liğimde bir kızı seviyordum, ıırf 
onun gözlerini lkamaıtarmak için 
çalıımııtım, fakat kız daha evvel 
batka birisile evlendiii iç.in hi11e• 
me fenası dllftll ve mahvıma 
ıebcp oldu." • 

Sabık milyonerin kitabında • 
bu tezi takviye eden içtimaiyat 
profeıörlerinden bir çoğunun ma• 
kaleleri ve iatatiatikleri vardır. 
Bu yüzden nazan dikkati celbet· 
mif, diğer taraftan da sabık zev• 
cesi için tahkir edici uf atlan ih• 
tiva ettiğinden dava açılma11nı 

mucip olmuıtur. 
Yukanya dercettiğimiz rsimler 

biôat · aabıl< miljoaer tarafından 
kitabına dercedilmittir. Altında 
"Bu malikine beaimdi. Şu resmi
ni rardüpnll .. duı yüzünde• 
bqkalarına intikal etti. Hergüa 
yemek masasındaki vaziyetimiz de 
gördöğiinOz gibi idi., cfimleleri 
vardır. -lan Koruma Cemiyeti,, gerek 
.bu . orkestradan ve gerek lngil• 
tereye geleceğinden haberdar 
olur olur olmaz mumaileyhe ıu 

telgrafı çekmittir: 
"lngiltcreye ıeleceğinizi lıit• 

tik, bu tasavvurdan vazgeçmenizi 
rica ederiz. Akli takdirde kedi• 
lerİJÜzİ elinizden alacağız ve sizi 
de linç edeceğiz.,, 

lngilterenin Hayvanları Koru
ma Cemiyeti bu telgraftan bqka 
kedileri bağırtan kadınlara da 
fU ültimatomu a&ndermiştir: 

"Hayvanlara ifkence etmekten 
derhal vazgeçmenizi rica ederiz. 
Aksi halde hepinizin fotoğraflar .. 
nızı tedarik edecejiz ve gaHte
lerde neşrederek kadın sıfatına 
taıımıya llyık olmadığınııı böth 
dlnyanın yftzlne karıı ıöylly .. 
ceğiz.,, 



'S(]) N ·POSTA 

t Bu Başı 
L-~---Aşk ve Macera Romanı 

Ne Y_a_p_a __ ıı_m_"_· _J 
- 25 

Tercüman öne tı1dı: 
- Matmaze ler f tanbul-BerUn 

surat katarı yo cularındandır. 
Demin onunla gelen bir memuru· 
nuz ifadelerinin acilen alınması 
lazım geldiğini ve buraya kadar 
gelmelerini söyledi. 

- İstanbul • Berlin ekspresi 
hadis i... Peki ... 

Kenarda oturan, tepesine 
oturtt,qgu büyük şapkası çi~ekler 

ve meyval rla süslü olan ihtiyar 
dm da yerinden kalktı. Par· 
ki ga y~kla§b. 

, fosı mutemadiyen sağa sola 
B la lor ve titriy'°rdu: 

- Efendim dedi. en de ayni 
-en· n yolcusuyum. Benim de ifa· 

e mür caat dilmek 'istenildiği 
ild' n1di de Öim. 

area rX benini de 
-.ıa..ı.•u1ı:ı>b. O a arma 

yarinden 
ğa :yak-

n de ayni a tla 
davet cclildim, de i. 

mur ihepsin yn, ayrı 

baktı. 
- En evvel hanım gelmiıti, 

edi ve ilitiyar ka6ma itaoen: 
- 4ımmiz 
Diye sordu. 
- Katherina 'Bomberg 
- lf abiiyeti.niz .. 
- Sa\:sonyahyım .• 
Memur mas-asının '1zerJnc1en 

b1r ağıt a1ilı, 'bir ıeyler -0kuau .• 
- Doğduğunuz 1arih '? 
- 1867 
Memur sert ıert sordu: 
- Hanıı ay, hangi afin. 
ihtiyar aC:lınm sesi meloöram 

oynayan bir artistin ıesi gibi 
titre ti. 

- Hangi ay, hangi glln ... 
lliye memurun ıö:z1in'fi tekrar 

• etti. Her nedense memur bu 
tarihe çok hasıaıh. '.Sanki bu la· 
nhi öğrenir, öğrenmez mllliım bir 
ipucu e1ae edecekmiş kadar rneı
gu1Cln. 

- Madam sualime lütfen ce· 
vap verir misiıliz. 

- Evet memur efendi ••• 'Mem
uniye e memur Efendi... Ben .. 

Ben 8 inci aym 8 ıinci g nti dün-
a~ elmişim. 

Jhliy r k dının halindeki tet·şı 
e eonurun filzıindeki sert a· 
} • gören genç kız ar A1manca 
n\amadıkfarı için ifadesi alman 

mm mtişkül bir vaziyete düş· 
tuğll zebabmda idiler. 
Ve tercümanlarına sordular: 

- Me r 'btiyar madam e-
den iddetlenCli?. 

- Yok hiddetlenmedi. Yal· 

Tabiıtioi2i (iğrenmek ..iatlyoraaoıı 
ıresminizi bu lmpoodaıı ıo adet 
ıle birlikte gönderiniz. · Re~n.ıiniz 
ıııa> a tibiBir ve iade etlihucz. 

bulun ~a 
.memleket 

ek 

Reınm in~ar 
eClt".Cek mı~ 

Reemın klişeei 30 k~uk 
pul tnıikabiliııcl9 göndenle'bilit. 

Yazan 
Suat Suzan 

mz doğduğu tarihi anlamak is· 
tiyor .• 

- Valf. 
Memur ihtiyar kadına: 
- .:P.ekali dedi. Şimal şu yan 

kapıyı vurup komise~in yanına 
girebilirsiniz. 

ihtiyar kedın titreye, titreye 
v başını sallıya sallıya yan ka· 
pıdan içeri girdi. 

Memur yine etrafındakileri 
bir Dilzdü. Ve Andrea Albertiniyi 
çağ&rdı: 

- Buyurunuz.. sız.. isminiz 
nedir?. 

- Ahmet Feyzi. 
Genç kızlar bu 

duymaz başlarını ona 
vir<liler: 

- T.ibiiyetiniz. 

iıml duyar 
doğru ç.e-

- Türk tabaasıyım. 
Fafa: 
- Türk ha! 
Diye ar'kadaıının kwağına 

fısladı : 

- lyi i bir ıey1er konuş· 
madık. 

- Mahal ve tarihi veladet iniz. 
- Bursa, 1892 - :5.12 
- Ala.. Buyurunuz ız e 

·çeri, dedi. 
;Şimdi memur :fafaya dön· 

üştü. Fafaya bakarak: 
- Geliniz, dedi. 
Genç ız öylenilen sö2ü an

lamamıştı. 'Yalnız kenaisme işaret 
edildiğini gördüğünden parmak
ığa yal<laştı. 

- lsmıniz nedir ? 
F afa anlamıyan korkak öz· 

lerl memura baktı • 
- f" rölayıı · sminizi •oray-01'\um. 

Söylemekte eden ınUtereddit-
ısiniz? 

Genç kız ıaşkın şaşkın öz· 
lerini yan arınBaki lercilmana ..çe• 
virlli: 

- Ne söylediler anlamadım. 

••• • • F?' ·-

24-6-934 

İsminizi soruyorlar. 
- İsmim Fatma Nuridir .. 
Fatma Nuri ... Nuri nasıl yazı• 

lır size soruyorum.. Nuri nasıl 
yazılır?. 

T ercilman söze karışh: 
- Frolaynın ... 
- Size sormuyorum efendi, 

Froliyine aoruyorum. 
- Fakat kendisi almanca 

ilmez. 

- isminin nasıl yazıldığını 
söylemek için almanca konuımıya 
ihtiyaç yoktur ki... Almanca bil· 
mediğini 'kabul edelim.. Fakat 
kendi isminin imlasını nasıl bilmez. 

- Bilir efendim. Yalnız suali
nizi anlamadı ... 

- lst das möglich Hiç mllm· 
klin mü. Bukadar basit bir sual. 

Fafa neden konuşulduğunu an· 
lamadığı ve kendi lhakkınaa bl>yle 
bir mUnaka olduğu için kor'ku 
içerisinde idi. 

- KcnBisi henüz bu ak,am 
Almanyaya gelmiştir. 

- iyi, iyi peki18... PekAIA 
!bunu da kabul edelim.. Fakat 
bizim işimiz v.ar. İşimizJ bir an 
evvel bitirmek isteriz... ..F:rölayn 
sualimi tercUme ediniz. 

- Müsaade ~miı olaaydmız 
oktan .ter.Clime ederdim. 

- Aile isminiz nasıl yazılır? 
- N. u. r.r. 1. Nuri. 
- Kolaymıı... Ata... Ala .. 

T abiiyetiniz nedir? 
- Tabiiyetim Türktür. 
- Türk •. 
- T.ürk.. PekAla,. ıPekila .. 
Memur ya.zdıklarıoı elindeki 

kağıtta kontrol ediyordu. 
- Mahal ve tarihi tevellü-

dünilz? 
- Doğduğunuz fer ve tarih •• 
- lstanbul :!9.3.914 
- lstanbul 29.3.9ıJ 4 
- İstanbul 29.3.914 ... P.ekili 

diğer frölayn gelsinler.. miniz '1 
- f.atma Cevat. 

( Arkası "Var) 
l!t MMll!l t• 

• • 
lstanbul 4 üncü cra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı o mına Ü>otekli olup Yeminli .üç ehlivukuf 

arafmdan ıtanıamına 14142 lira nym t takdir edilen B ifnkad 

'Yalı 'lllahaTiesi 1Ba1ıkçı1 ve Glilüstan sokak yeni 7, 7/1, 9, J.'2 No. lı 
iki dükkan bir a'bşap ev ve 'g'BZİnonun tamamı a.91 c artbrmay 

vazedilmiş olduğundan 3'0-7-934 tarihine mlisadif P. zar.tesi 
gün'U saat 14 ten 16 ya 'kaClar da'ıred birinci aı"ttırma ı 

OD 

edil cektir. Arttırma bedeli kıymeti m 
akdirde nıüıtcriSi iizerinde lbırakıla ır. i 
artbranın taalihüan baki kalmak Uz re at.t:bmıa ~ S n 
1:edlit RC:lilerek U-18-9321 taribine Usa if alı ilnli saat 114 en 

6 ya kadar keza dairemiza y pılaoak ·kinci ~ ıattttr:masında 
arttırma bedeli 'kıymeti nıulıamminenin ')o 75 · u ma ~ a1ktf r.d 

sabş 2280 No. Jı kanun ahkamına vfncan er.i bırakl ır. Sab 
peşindir arttır.maya :iştirak etmek dstiye erin ymeti 
0 o 7,5 mi betinde IPe)' .akçası ~ya illi ir an anın emınat 
mektubunu hamil bulanmaları Jiznndır. HaUlan iapu icilli I 
olmayan ipotekli Jacaklard diğer a i.kaö r :mn ıve "rtifak 
ahiplerinin bu haklar.mı ve husasil aiz ve matar.ife n 

· dialarmı vr. kı U bite1eri ile birlikt illn tarihinden itib r n 
ihayet 20 g'lln rıarfı da r. ize bildirmeleri 1izımaır. A'kai 'ta1<-

dirde hakları 1'ıapu 'Sicilli il abit olmayanlar satıı ede1inin 'J>BY'" 
aşmasından hariç !kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanııfiyeCJen 

mütevellit 1Beleaiye rosumu medy.una aittir. Da'ha fazla ma fımat 
almak ietiyenler .2· 7 .. 934 larihinden ~tibaren herkesin göre'bilmesl 
i~in dairede aç& bulundurulacak arttırma şartnamesi ·ıe 934-U'2ll 
No. lı dosyaya tiracaatla mezkur aoıyaaa mevcut vesaıkt ıı-öre· 
bilecekleri .ilin olunur. (3431) 

Bı~klı Ba 
Bir Ayak ğrısı, Baştaki Bıçağın 

ydanır Çıkardı evcudiyetini 
Kodak Cornpany Şi1'ketinin 

doktorlarmden ıproiesör Charleı 
GaUahar §ayamdil&:at ir vak'a 
karşısında kalmııtır. Mesele şudurı 
Bu kumpanya memurlarmaan M. 
jameı Sherry profsöre mUracaat 
ederek muayenesmı istemiştir. 
bu memurun bir ayağı inme a1B• 
metleri gösteriyor ve bu ayağın 
mukabil tarafmda'ki gözde tuhaf 
bir gayritabiilik gözo çarpıyordu. 
Doktor bu aClamı rontken muaye• 
nesıno sevketti ve 'hayretle görlll• 
dülri bunun başında 'bir 'bıçak 
vardır. Bitta1>i bıçağın madeni 
kısmı. Bu bıçak her nasıls gelmiş 
parietal kemiğinin a1tında beyinle 
karışarak yer1eşmi,Ş. 

HaClise, bittabi fon ilemı aic 
derin bir hayret uyandırmış v 
bu Clemir parçasının, b8yle bir 
yere gelip yerleşebilmesi ıu su• 
retle izah eBilmiş : 

M. James lıarpt yaralan• 
(bfı zaman bu aem1r par,ası ka
f&iına girmiş. Filvakl M. Jameı 
A1manlarla harbederken ~rgon
larda şarapnelle yaralanmıtr Fa
kat aldığı yara ko1unaan imiı. 
o zaman, başına böyle 'bir aemir 
parçasınıo girBiği far'ketlilmemiı. 
Şimai anlajılaa hakikat _Şudur iki 
o zaman Almanlar, obUı mermi-
1erinin içine tllr1ü demir J>ar: sı 
'koyuyorlardı. Bu Amerikahyı .ş-.a· 

Hukukubeşer 
Cemiyeti 

Heryonun Cfıardı rzuaunu 
Reddetti 

Patis, 28 ( A. A. ) - Hukuku Bı· 
•er Cemiyetinin Liyon Şube1i, etki 
Bqvekll M. Heryonun, bu~Dn'ldl 
Dumerg kabinesine iftirak ttiti ·~ın 
cemiyetten çıkarılmuını ille.mittir. 
Cemiyetin merk6z komiteai hldiae,YI 
bir parlamento meaeleai olarak kabul 
'lttitf için bu l•teji reddetmiıtir. 

avusturyada Nazt 
Propagandası 

Viyana, 'i?3 ( A. A. ) - Salz.bur•'ta 
pmrük memurlan lhlr vagonda 00 
kilo kndar HJtlorci beyannameti -ya
ıdamıılardır. Beyannamolerln ı:pake• 

tind6 Mürilh damgası vuchr. 

M. Ruzveft Ha .. 
kında Bir A ket 

Nevyorlt, 23 ( A. A. ) - Bir mec
uanın Cümhur Rel•I M. Ruzvelt 
aklcındak.i .anketino 727,000 kiti 

lehte, 442,127 kiti aleyhte rey ver• 
mittir. 

M. 'Ma'kdonald eyahate 
Çıkıyor 

Londra 23 lA.AA.) - Baıv idi 
Ma'kdonalt .-elec k haft 
m!mldketl rine tatil 
ikacak, bu seyahat üç 
edecektir. 

f,ansa Sili an-
ma :.-ta Be~dcvam 

'P.aria, 23 ( A. A. ) - Meb'uwan 
McCliı1 Ma11ye Enclimcai yeni ıbir 
ız1rlllı le di}er irili ufaklı birkaç hup 

:mıiıi inıaın hakkındaki liylhayı 
abu1 ftmiftir. l• ··b· Bir Ke if ... '11U IID 

~ \:merikada Sun "i Kauç k 
Vapmı§ ar 

VHminaton, ( Amerlkada ) 23 _ 
'"'lr ibora uvarda asetilen, ıu ve tuı 
• rJf ıtılara1' .un'i kauçu'k im 1 edil· 

i.ftlr. 

24 Haziran azar 

ORK MAARiF CEMiYETiNiN 
Rozet Tevzi gUnUdUr .. 

1 
İtalya Vıe 

Denizlerin it 
ta~a 

Roma, 28 ( A. A. ) - Lavoro Fa
çbta ı1r•z.~te.i, Atlaa .denizinelo Oç 
tlevlet arasınan ntffuz t kaimi yapıl· 
muı Jçln ingiltere ile Amerlkaya 
ıteıillfler :yaptttıw yazarak japonyaya 
çatıyor ~ İtalyanın Atlaı ve A'.kdeniz 
ae-Vletleri nruındo bir fark gözetil
meıini kabul eilemiyeceğini, İta ya11ın 

kdenh: 1rölUnde mahıur almak 
in ifll, yedi denlz8e seyrüsefer 

için gemi inıa tmekte olHuttJnu 
bildirmektedir. 

Bir Emektar 
Dalıa Kaybettik 
E ki Matbuat Meı uru 

Şemsi Bey a p 
Sektesinden Öldü 

Türk matbuatı, esld bir emek· 
darına daha kaybetti. Bu zat son 
:zamanlaTa kadar İstanbul ınathll'" 
at memurluğunu ifa edip matbunt 
iilaresinin aldığı şekilden sonra 
bu vazifeden ayrdan ve vilayet 
gazetesi -idaresine geçen Şemset-
'tin ?Beydir. Şemsettin :Sey uzun 
zamandanberi Beylerbeyinde otu· 
rurdu. Onu uzan ve biraz iğrihniı 

oyu, kırlaşmış sakalı ve daima 
gülmeye hazır yiizU ile herglin 
ynı 'Baatta iskel d görmeğe 

alıımış olanlar dlin sabah yine 
nııita't üzere onunla birrerken 
tıconuştular. Şemsettin Bey vapura 
bindikten nz sonra Uzerine ena• 
ık geldi ve yardım araştırmak 
te)Aşı arasına gözlerini ha_yata 
kapadı. Matbuatın bu idareci 
emeletnrını kaybetmekten doğan 
ıteeaslirlerimizi bu ntırlarla kay
cletle~ken ailesine de sabır di
le_yoruz. 
•• ,_ 1 • • •••••••••••••••••••• •-:.9:..ıı 

(-Top antı, Develer ) 
Pra11k Fermakolojlar 
Pratik Farmakolo}lar Cemiyeti, 

geçen perşembe Halkevindc toplana· 
ak idare heyetine Ahmet Nuri, 
lımall, ZUhtO, BUnyamin ve Fllip 
Beyleri •eçmitlerellr. 
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Nasıl Doğdu ? .. 

Na•ıl Ya,,,dı 1-
24 • 6 • 934 Naıl Ôlılü?. 

Babıili Önünde Yapılan Toplantı Bü
yümüştü •• Bir Türlü Dağıtılamıyordu .. 
Sadrazam Paşa Hazretlerinin, bir 
uniye bile içtimaı terketmelerine 
imkin yoktur. 

Ellerindeki ıilalaları lıarici diiımana karıı ~it ... cburigetlni 
hiueden Arnaı1at oıileri 

yorJardı. Ahmet Muhtar Paşa, bu 
nutuklara mukabele etmek istiyor; 
fakat oğlu Mahmut Muhtar Pata 
babasının aözUnil keaiyor.. Bu, 
baba oğnl Paşalar ara•ndaki : 

Dur baba.. Ben söyliye-

Dedirtmiş ise de bu .az hiçbir 
tesir göstermemifti. Hatta genç
lik bu soğuk muameleden blia
bütün galeyana gelmıtti. Bu 111-

rada, Da.rtllflinun talebesinden 
(merhum) Kizım Şakir Bey (1) 
ile Tanin muharrirleı'inden (mer
hum) Cemil Beylerin ellerinde 
bulunan bayrakların ucunda· 
ki tunç ay yıldızlar harekete 
gelmiı; o mütefessih Babıili· 
nin birkaç camı şangır ıun· 

gur luralıvermiıti... Muhtar Pa· 
p, &u içtimaın lifla dağıbl•· 
mayacağını anlayınca, derhal Har
biye Nezaretinden asker istemiı; 

ve asker gelinceye kadar nüma· 
)'işçilerin daha büyUk harek&ta 
geçmelerinin önünü almak için 
binek taşma çıkmak mecburiye
tini hissetmişti.. Ahmet Muhtar 
Paşanın refakatinde mahduma 
ve Bahriye Naz1rı Mahmut Muhtar 
Paıa da bulunuyordu. O Muhtar 
Pata ki; ( 31 mart ) hadisesinin yim. · 

Sen sus oğlum .. Ben cevap 
vereyim •• 

etmişti. Gündlll ( 25 Eylill 1328 
salı ) saat tam bir buçukta da 
Karadağ hükimetinin resmen 
ilamharp ettiği Hariciye Nezare
tinden Harbiye nezaretine tele
fonla tebliğ edilmişti. Bu suretle 
başlıyan balkan harbinin hareki· 
tmdan bahsetmek aadedimi%in 
haricinde olduğu için bu hususta 
tafsilat vermekten ictinap edece
ğiz; sadece milhim lıAdiaab kay• 
detmekle iktifa eyleyeceğiz. 

bidayetinde asileri sfir'atle tedip 
edememek.. Ve gösterdiği bece
riksizi.ilde o kanh hailenin gllnler
ce devamına sebebiyet vermekle 
ittiham edilmiş, ittihatçılarla 
araaanda oldukça geniı bir uçu• 
rum husule gelmişti. Mahmut 
Şevket Paşa, vakıa bu zah meş• 
hm Çorlu manevruanda ittihat
çılarla barışhrmış ise de, her halde 
Mahmut Muhtar Paşanın kalbin• 
deki iğbirar ateıini henüz sön• 
cllrmiye muvaffak olamamıştı. 

Hatta bundan dolayıdır ki, 
aadarct mevküni ihraz edinceye 
kadar bitaraf tanınan Ahmet 
Muhtar Paşanın, iktidar mevkline 
gelir gelmez ittihatçılara karp 
pterdlfl flddet ve husumet, 
mahdumu Mahmut Muhtar Paıa· 
nm telkini eseri olduğu iddia 
edilmekte idi . 

Bu, baba ve oğul paşalar binek 
taşmda görünür görfinmez, • zan 
ve limitleri bilif ına olarak • 
fiddetle alkqlanmıt. yine nutuklar 
başlamışb.. Hatipler; hlikiimeti 
harici aiyuette zayıf davranmakla 
lttiham ediyorlar.. (DGımanlann 
tehditlerine boyun eymeyiz. Ma· 
demiri onlar harp istiyorlar, biz 
de harp isteriz. Zilletle yqamak
tama, prefle ölmek evlidar.) Di-

Mllliyet gazetesinin musahhih ve 
mtldirimeı'ulü iken bet sene evvel 
pek gen9 yaıında vefat etmiştir. 

-·· · SCcs--·--·-'---··-··-· ·-··-·· 

- hlİI Posta • 
iLAN PIATLARI 

I - Gazeteral• .... .-S••ll• 
bir dtanan lld •fuoı 6lr 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına göre bir santi
min ilan /iah şunlardır: 

sayfa sayfa sayfa sayfa Diğer 
1 2 3 4- 5 yerler 

--
400 250 200 100 60 
Krş. Krş. Krş. Krş. 1 Krş. 

Son 
sayfa 

30 
Krş . 

3- Bir .antimde vasati 
(8) kelime vardır. 

4- ince "" kalın yazılar 
tutacakları gere göre 
1antimle ölçülür. 

Sözleri, bu facia arasında unu
tulmaz bir mudhike teşkil edi· 
yordu. 

Nümayifçileri bir an evvel 
dağıtmak ve korkulan taklibi 
hükumet rivayetine meydan bı
rakmamak için Babılli karakoluna 
mensup asker tarafından tertibat 
alınırken, Harbiye Nezaretinden 
de binbaşı Hüsnü Bey kuman· 
dasında bir tabur asker, mart
marşla gelmif, nümayifçilerin et· 
rahm ihata etmifti. Fakat nil
mayifçiler, derhal askerlere mak· 
Atlarım anlatmıtlar: 

- Biz, ıizin ve bütün mille
tin ıerefini müdafaa etmek için 
buraya toplaodak. 

Diye bağırmıflardL.. Mah
mut Muhtar Pqa, askerin 
halka iltihak etmek istidadını 
görür görmez kumandan Hüsnü 
Beye: 

- Süngü tak.. bunları dağıt. 
Emrini vermiş.. Amirinden 

aldığı emri ifaya geçen askerlerin 
karşısında, bu ateşli nlimayiıçiler 
derhal dağılıvermiflerdL 

* Bu hAdisenin &zerinden heniiz 
dokuz uat geçer geçmez, 24-25 
Ey161. gece aaat 3 ) Karadağ hu
dudundaki Seniçe mutasarnfından 
ve Brana kaymakamlığından Ba· 
bılliye iki telgraf gelmit; Kara· 
dağWarm Brana ve Moykovaç 
cihetlerinden hududu tecavüz 
ettikleri bildirilmişti. Bu telgraflar, 
Harbiye Nazın (ve Başkumandan 
vekili ) Nazım Paşaya ıönderilir 
gönderilmez Nazım P&f& da Garp 
orduıu kumandanile ipek müfre
zesi kumandanına: 

[ Karadağlılara karşı her tfirlil 
harekAb harbiyede muhtar ve 
serbestsiniz. Hal ve vaziyet mil· 
ıait ise, taarruz ediniz. J 

Emrini vermif ti. Gecenin bu . 
vakt!nde tabiidirki bu vaziyetten 
• ancak alakadar olanlardan baş· 
ka • hiç kimse haberdar değildi. 
fakat sabah olup ta halk sokak
lara -dökülür dökWmez, harp 
havadilleri laer tarafa lntifar 

Harbın ilanı havadisi, bir anda 
koca latanbulun her tarafına 
dağılmıştı. Ve ayni dakikada, bu 
koca lstanbulun en yOkaek mah· 
fellerinden en ticra kö,elerine 
kadar binbir fikir ve mütalea 
canlanmışb. 

( Arkası var) 

........... ·---·----·----····-----.. --
ADAPAZARI 

Türk Ticaret 
Sermagesi : T. L. 
llıtigat 

Bankası 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANJJIRllA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZOYOK, BURSA, D0ZCE, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, lzMIT, KAKA· 
llURSAL, KOTAHY A, llUDU&NU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEJdRDA{;, Ü:fKOl>AR, YENiŞEHiR 

• 
latan6al Şabeai: 

4 Uncu Vakıf Hen. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata ıubesi: 43201 
Üııküdar ıubesiı 60590 

• 
&lüsait şartlarla: 

Tahaile senet alır • ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Jr!e~d.~at faizleri. müdiriyette 
goruşülerek teabıt edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret lua1n1 
Her nevi ticaret emtiası satışına 

delalet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI Milli 
Bankaraın kendi aigortaaıJır. 

Tel 41937 

Ayakkabıcılar Arasında 
Lastik Ve Deri Davasının Karşılıkh 

Vaziyetleri Ne Şekildedir ? ___ ,. __ _ 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

halde, lastikçiler bu müddet zar
fında (189,902) kilo kauçuk getir
mişler ve bunun bedeli olarak 
harice (38,391) lira gibi ehemmi
yetsiz bir para vermişlerdir. Fakat 
bu ufak para saye.inde evvelce 
memlekete getirtilmekte olan 
(890,000) liralık mamul ayakkabı 
parasının memlekette kalmasına 
hizmet etmiştir. Bundan maada 
lastik sanayii diğer milli sanayiin 
ihtiyacını temin etmek suretile 
diğer yerli sanayie dahi yardım 
etmektedir. 

Diyorlar ki: Lastikçiler 500,000 
çift kundura yapbklen halde 
ancak bq yüz işçi kullanıyorlar. 

Bu da doğru değildir. Yalnız 
Eyllpteki Litik fabrikası ( 650) 
amele, Kazlıçeşmedeki fabrika 
(350) amele kullanmaktadır. Bun· 
dan baıka daha dokuz fabrika 
vardır ki oralarda çahıan amele 
miktarı hesap ediline bo itirazın 
ne kadar esassız olduğu anlatılır. 

Amele Vaziyeti 
Listik aanayiinde dahi kun· 

duracıLkta olduğu gibi imallbn 
en büyftk kısmı elişidir. Beş yüz 
bin çift deri kundura için ne ka· 
dar amele lizımsa IAstik ayak· 
kabı için de ayni miktar ifçiye 
ihtiyaç vardır. Lastik fabrikala· 
rmda çahpn amele, konduraa 
ameledir ki fazla gthıdelik ala• 
bildikleri için atelyelerinden ka· 
çıp litik fabrikalannda çahfmak
tadrrlar. Şu halde lbtik sanayii 
inkifaf ettikçe deri ve kundura 
amelesi daha fazla İf bulabile
leceklerdir. 

Hllk6met Yergiden zarar edi· 
yor diyorlar: 

Gümrük vergisi noktasından 
bu iddianın ne kadar esassız ol
duğunu izaha hacet yoktur. Mua
mele ve amele kannç vergileri 
itibarile listik fabrikalarmm dev
let hazinesine ödedikleri para, 
kunduracıların verdikleri ver
giden birkaç kere fazladar. 

Buhran Vaziyeti 
Derici ve kunduracıların listik 

yüztınden geçirdikleri buhran id
diasma gelince, bu buhranın lia
tikçi.likle hiç bir alikası yoktur. 
Tamamen umumi buhranın eseri· 
dir. Eaaaen bu buhran, lüzumun· 
dan fazla deri fabrikası kurulması 
ve iıtihıalitın ihtiyaçtan fazla 
olmasa neticesidir. Netekim lastik· 
çile de az iatihsalAt yapbkları hal· 
de buhran yüzünden fazla Atıf 
yapamıyarak imalitan erken tatil 
etmeye mecbur olmuşlardır. Di
ğer taraftan bOtün tikiyetlerin 
hedefini teşkil eden yazhk ayak· 
kabı imalihnın senevi yek6nu 
beş yüz bin çiftten ibarettir. 
( 18,000.000) nlifuslu bir memleke
tin ayakkabı ihtiyacı noktasından 
bu ehemmiyetsiz miktarının deri
ciliğe ve kunduracılığa ne zarar 
verebileceği kolaylıkla tekdir edi
lebilir. Kaldı ki deri ayakkabı 
ile listik ayakkabı arasında mut· 
lak bir rakabet te yoktur. istimal 
yerleri ve zamanlan baıka b..
kadır. 

Bunlardan bqka listik sa• 
nayü deri sarfiyatıDI azaltacak 
ve bu suretle kasaplara kadar 
zaran dokunacak, diniliyor, ki 
bu da yanlııtır. Çünkü dericiler 
hariçten milyonlarca deri getirtir
ler. Eğer memleket derileri kifayet 
ediyorsa hariçten giren bu mil• 
yonlarca derilerin ithaline itiraz 

etsinler ve ecnebi derilerin ithill 
durdurulıun. Kasaplar, litikciler 
yüzünden değil, hariçten deri 
getiren dericiler ylizUnden muta .. 
zarrır oluyorlar. 

KöylUnUn Allkası 
Bo zarann köylüye kadar 

sirayeti iddiası da bu cevapla 
bertaraf edilmit olur. Fazla ola· 
rak denilebilir ki lastik sanayii, 
mamulatınm ucuzluğu ve dayanık
lığı itibarile köylüye büytik hizmet 
etmek istidadındadır. 

Memleketin birçok kısımların
da eskimif otomobil listikleri 
parçalarından çank yapılıp satıl
dığı ve köylünün 11cuzluk sebe
bile bu çtirUmüş malları kullan
makta olduğu görülmektedir. 

Lastik ayakkabının st.hhata 
muzır olduğu iddiası da kat'iyen 
varit değildir. Çünkii mUtehauıs
lar bunun tamamen aksini söy· 
liyorlar. Spor cemiyetleri ve mek· 
tepler sporda lastik ayakkabı 
geymeği mecburi kıllDlfbr. LA1-
tikçilerin fazla imalltta bulunmut 
ve ellerinde biiyük istoklar kalmlf 
olduğu tekUndeki iddia da doj
ru değildir.,, 

Şu bal dericilerle llsbk ayak• 
kabıcılar mticadelesinin ana bat-
lannı çiziyor. Ve bunlann müte
kabil vaziyetlerini vazıhan göate
riyor. Liatikçilerin rakama istinat 
ettirdikleri beyanile işte bayle 
ifade ettikleri noktainazarlanna 
k&rfı dericilerin mukabil davalan 
nedir? 

Onu da, baıka bir zamaa 
fırsat bulup eaasb bir surette 
gözden geçireceğiz. - ····-· ...... --.--... ~._ ,- SON POSTA 

İstanbul 

BORSASI 
23 -6-1934 

Paralar ( Satıt) 

kuruş ~ 
1 f9lerlla 134,- 20 knTO!a J00,00 
1 dolu 125,- l 9'l!a AY\& 24,Gt 

20 fı:, Fran• 168,50 1 ~-t• 17Jlf 
10 Ureı ııı:.~ 1 llarlc 46,-
IO fr. Belçika ııs.- 1 alotl 13,11 
10 ....... ~.00 1 P...e 21"8 
20 •· lnlçre 813,- 20 lor 211.-
lO le""' 24,00 20 cıı.ar 15.-

1 lllerla it,- 1 Çerftnett -
Çekler 

Le>11dra 13&, l'nt 
Nev • r0rı. 0,795983 Vlyaaa 
Parle 12pt5 .... 
J4llane 8,SJl:i BerBa 
Br&llael 3,40 VarıoH 
AtlDa &1,69 Peıt• 
~ 2,44Z Blıaet 
s.ff• M,7412 IWpat 
Amaterdaıa J,1706 lloakoYa 

Hlaee B••U•rl 

19,165 
4,3025 
5,808 
2,077~ 
4,~ 
3,9475 

79,7425 

atw8l75 
IOöY,2l 

Lira Lira 
it Bok. (Nama) il Aucfo~ıa" ıoov. ~ 

• 'Ha..lle) 10, Şrrk D. Y. 618,M 
• (M& ... a)l~~- lat. Tra•n1 48-51 

Oımanlı bank • .l_,- ()-•_.._. __ •u 
S.llalk • !J,95 -u...- ll,OI 
Şirketi Ha1rl1• 15,00 lukoa 28,75 
Halle *0,17 Ha.as.. 17.-
Anad'ela "60V. 25,9) Telefon 11,75 

• ,_ 60 P. 24, 85 BoJDODtl 13,75 

Eaham v• Tahvlllt 

Lira 
1133 lkramlyell 98,511 

fıtlkrua 

lnlkrazı Dahili m,25 
Dll)'UDU Mu. fı2,50 
8'ıtdat tertip 1 09,' 0 

• .. u ıo.oo 
BORSA 

Ret' 
Tramvay 
Rahlılll 
Oaldidar ıu 
Terkoa 
Elektrik 

HARiCi 

Lira 
~ 

3,91 
4,11 

23,00 
170,-
4)~ 

-,-

Tahvllll - MeekQklt 

Lir.a 
Tlrk albnı 923,00 
ı.,. J0,38 
.... • 8,42 
RUI • JO~ 
Mecldl1• 36,~ 
Banknot ( Os. B. ) 237 

K.al..11 beflblrl•k altın 

( CGmhurıyat) 46,4'.5 
(A1.l1.) 46,:.!5 
(Hamit) 46,50 

l.iri -(R .. a') 49,00 
( v ..... ) 46,25 
ince beflblrll'c altaa 

( Cllaıb11r•1•· ) 45.75 
(Hamit) armal 52,51 
(Reıatı • ,.7,50 
(Vaııil) • 49t'1I 
'MııırKr.Fo.1&16138,00 

• • • 190J 96.50 
• • .,l!JH ~ 

• Yalduı lfaret11ıer1 buılla muamla 
su....em1tt1r. 
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Eski Bir Ahbap •• 
~~~~--------~ 

"Birdenbire Acı Acı Kapı Çahndı, Gelen 
Bizim Eski Ahbap Nadire idi .. ,, ' 

Şevket Bey, çok büyük bir 
cesaret göstermiş, bana izdivaç 
teklif etmişti. Onun bu arzusu, 
hangi histen doğarsa doğıun •. 
bter bir Bfk, isterse -bazı garip 
ruhlu erkeklerde olduğunu iıitti
iim gibi- ıadece gOzel bir kadına 
malikiyet hislerinden dotsun; ne 
ona ve ne de bana hiçbir ıey 
kazanclıramıyacaktı. Belki de llç 
ay, bet ay sonra hayatımız daya• 
nalmaz bir ızhrap olacaktı. O, 
btly&k bir fazilet ıhtererek be
nim mazimi tamamen unutla bile, 
)'İae halkın alay ve iatihzuandaa 
kurtulamıyacakta. Kısa bir zama ... 
ela, dlrt erkek değiıtiren., tavuk 
ldlmealerinde basalarak karakol
l•r• ıOrilklenen.. eline koı koca 
ltir Yeıika verilerek, iuaolann 
ea itrenç 11nıfma mabaua olan 
zabıta defterlerine kaydedilen 

artık sakin bir hayat yapmaktan 
ibaret ise ... 

* 
Acı Acı kapı çalandı.. Yukar

daki uhrlan yanm bırakarak 
kalkıp kapıyı açhm. Ve o anda 
hayretle: 

- Nadire. 
Diye bapclım. 
Nadire, birdenbire boynuma 

abldı. Beni kollarının arasana 
aldı. Hem ytlztlmil ılz&mli ipll
J•• hem de: 

- Ah Melek.. Bilmeuin, ba
na ne kadar uhrap çektirdin? •• 

Diye aöyleaiyordu. 
Dolıun yanaktan buz ıibi 

donmuıtu. Onu, hemen manıal 
ba11na oturttum. 

- Ayol 1. Nereden çıktın, 
b6yle ? .. 

Diye sordum. O batım, ku· 
laldannı saran atkıyı bir tarafa 

Basit Bir 
Mesele I 

Kadın - Aman yarabbi, mid· 
yeler uncı Verdi. Çabuk bir 
Doktor! .. 

Erkek - Merak etme karıca• 
j'ım, ebemmiyetm bir inCI JUlmUf 
olacak.mi. 
--~~ •••• • r.ı ..... ~ 

, ,,.,,.. llt1 .. t111 H,,,_l•l I 
Bulgaristanın 
Megva Ve 
Sebze ihracatı 

bir kadına bayat arkadap olarak 
.~lan bir erkeğe; hangi gmin, 
hangi sıfatm verileceğini pekall 

atarken l&zllne devam etti: • 
Sofyadan bildiriliyor: Bu sene 
Vazig•I soğuk bava teai-

tahmin ediyordum ..• Aolqalıyordu 
ki Şevket Beyin gözlerini bir 
gaflet perdesi b&rnmllıtü. Bunca 
zamandanberi hovardahk ilemi ... 
de etip yonttuğu halde bu cihet
leri benim kadar olsun dllfllne-
miyor, veyahut diitllnüyor da, 
henüz benim anlayamadığım bir 
ıebeple kedine yeni bir bayat, 
)'eni bir macera hazırlamak iati
Jordu. 

Şevket Beyi bu maceraya 11-
rüldeyen eğer bir qk be, çarç .. 
buk ıelip ıeçecekti. Hayatında 
binbir kadın tamm1f •• Artık kalbi 
auarlqmaı bir bonrclama atla. 
hiç ıllpheaiz ki bir meffim bile 
devam edemez. Bu plcla bafhyan 
atkların atefi .aner lhmez bir 
nedamet bqlar ki buna da ta-
hammtll edilemez... Eier bu qk 
dejil de • kendi aoylecliji gibi • 
•em beni istikbalin felAkeUeri ... 
den kurtarmak, hem de keodiaine 

Ealu Zabtiye, Çatalçeşme aokagı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve reıiml4'rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
K~ Kr. ICr. Kr 

tOıudYE 1400 750 400 lSO 
yUNANIST AN 2340 1220 710 270 

EBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
degittirmek 25 kuruıtur. 

G•l•n ftlr•lc pri ..,.ilmez. 
..... Ne .................... &. 

Cevap için ~ektuplara ıo kurutluk 
pul ıta.,.. lbıaubr. 

.,.... kutuauı 7411.taııbaı 
Tel .... f ı Soopoıta " 
Telefonı20203 

- Onu biç sorma.. Tam iki 
aydır seni anyorum. V allabi, bil
Jihi seni arayıp bulmak için 
avuç doluları para döktüm. 

- Sebep? 
- Sebep, ne demek ?.. Ben 

okadar insaniyetsiz miyim, karde
ıim... Diıçinin evinde uğradığan 
feliketin, benim yllzlimden oldu
junu biliyordum. Eter bir ıece 
evvel, benim o delice hareketimin 
arkasından seni de atlrOklemesey· 
dim, Huqit denilen o it ıeni 
nereden ılrecek, nereden bilecek . , 
eYıne na11l ıelip te lyle bir 
edepaiıliie cesaret edecekti? ••• 
Ah, o ıece niçin HDİ bizim eyde 
ahkomadım; cliJ• kendimi yedim, 
bitircllm. 

Dojruca aenia doktora gittim. 
Meseleyi oldujıa ıibl naklettim: 

- Bllttin bunlar, benim ka• 
babatimdir. Onua bu itte zen• 
kadar bile suçu yoktur ••• Bana 
yardım ediniz de, onu bulalaaı. 

Dedim. 
- Eeeey .• doktor ne dedi? .. 
- Zavallmm bir ıey diyecek 

hali kalmam11 ki. 
- Niçin? .. 
- Niçin olacak?.. O Hurıit 

olacak it, doktorun kar11ana da 
bir mektup göndermif. Aylardan• 
beri aeviştiğinizi bildirmif. Karı, 
pek cadaloz bir şeymİf.. doktora 
güzelce bir dayak atmıf. 

- Z..valb doktor. 
- Hakikaten zavallı.. adam· 

cağız o kadar korkmut ki; aman 
hemşire hanım Melek hanımı ı&
rtırıeniz, kencliaiue olan hllrmet 
ve muhabbetimi a6yleyin. Fakat 
malüm ya .• bir mllddet biribirimizl 
ıörmeyelim; demeye mecbur oldu. 

(ArkHı var) 
.... • 1 1 1 1 ı ı 1 1 IH:I 1 1 .. 

Azime ismin
deki bu kız 
Gebzede kay· 
bolm111tur. Ken
disinden haberi 
olanların Gebze 

Sıhhat memuru Mehmet 
Ef. ye bildirmeleri. ... 
lira miljdesi vardır. 

Ath vagonlarla 
lgi yapılan çilek ih-

gldigorm•ı racab çok muvaf.. 
fakiyetll neticelere varm11tır. şim· 
diye kadar Almanya ve Avuatur• 
yaya yirmi bin kilodan fazla çilek 
gönderilmiştir. ihracat hill de
vam ediyor. 

Bu işten alınan bu iyi netice 
üzerine Bulıaristan bu sene yq 
meyva ve ıebze ihracabna bllyllk 
bir inldpf vermeye bazırlamyor. 

Bir mlddet sonra yine aojuk 
bava teaiutlı vaıonlarda olmak 
tlzere teftali ve kay111 ihraca• 
bna batlanacaktır. Bualu çilek· 
lere layaHn daha dayanakla ol
dutu ~ muvaffaldret ylzde Jlz 
lmit edilmektedir. 

Diier taraftan ba yeni mab
reçlare taı• Hbz• nakli ifi ele 
tl•ün meaeleli baliai almlftır. Bu 
ihracaba da bblHyet chrec:ui •• 
verimi tetkik olunmaktadır. .. 

Roma' da onuncu beynelmilel 

s.ı,.•lmllel yln konferaD11 
le açtlmlfbr. Ylln 

giin on/.- +:•tir'-.&-. 1 ye..., h ...... ı o an ve 
r11naı at;ıltlı itleyici sanayie sa-

hip bulunan memleketlerin mu
rahhaılan bu konferansta yer 
almıılarclar. 

Konferans, dünya buhranı 
dolayııile, zaman zaman sıkanhlı 
vaziyetlere dOşen ylln sataı· 
ları ile uğrqacaktır. Bilhaua 
iatibulltan ihtiyaca uydurulması 
ve bu m&mklin olamazsa yeni 
y•İ aarf yerleri arqtınlarak 
bllylk iıtoldann teraldhn etme
aine mani olunma11 konferan11n 
baflıca itlerini tetkil ediyor. 

KoaferaDllD mel8İ9İade muvaf. 
fak olma11 hakkında birçok yer
lerden ,.ıen teı,raffara bakılana 
d&nya y8n iflerile allkadar 
olanlar Romadaki bu oauncu kon
feranaa btlylk bir loyıut ver
mektedirler. 

* Atinadan bildiriliyor : Yunan 
ov.,t • Ya lktaaat Naaan M. 

1 Pezmazoilu ile 
111111 l ""'-' Sowyet Rusya ti
anlaflll••• caret mlme..Ui 

aramda 9 ar .a.lcletle mer'i 
ot..ak ...... - tiearet anla .. 

Barutun Kaşifleri 
_....,. n 94!'• W ....... 111,,.,,1 1 1 Wf;J99 

Çinliler, Barutu, Bundan Tamam 2200 
Sene Evvel Keşfetmişler 

-

$.,..f w11lbl 
Çinin Şanzl Yillyeti dahiliad• ı millttan 22S4 1e11e enel ,....,. 

bir Ameriku fen laeyeti uld larclır. Ba barut toplanla lmlla
•erler anyor. Bu heJet. seç• mlımya maı...tar. Fakat Çlnlileı 
Uk babarcla PJ•t mtlbim bir bu barutu hiçbir zaman lillblarda 
k~tifte balanda. Vutay dajianma kullanmamlft aadece e,teaee fieek· 
Şımal Venamncla pek eaki pon- leri yapmakta iltimal ebnltlerdlr. 
lenler ve barut ele ıeçircli. Ayn- Ona, ilk defa ............ YUataa 
ca, bir takım el y•zma11 eserler olarak Anapahl.r n bUham 
halda. Çiace pmla olan bu ....- Benecllktin papaılarıadan Şvarç 
lere gare, bulunan barutu Çinliler kullanmıfbr. 

Sokakta Bir Cinayet 
···--·-················ .. -··········-··--· 

( Bqtarah 1 inci .. Jfada ) 
mizde kadın yDzftnden bir cinayet 
olmuı, bir kiti muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanmıı bir 
kiti de bacağından bir kurıun 
yarası almıştır. Hidiae ıöyle 

geçmiıtir: 
Demirci Mehmet, arkadaıı 

lımail Efendilerle Şeldp Efendi 
ve bunun arkadaşları Ummtl is· 
minde bir kadının evinde rakı 
içmeye baılamıtfardar. Bir aralık 
kafadarlar arasmda kadın mesel .. 
aiıaden dil ve el ka•gaa batıa.
termİf, yahfbrmak mllmldbı ola
mamlf ve neticede Şekip taban
casını çekerek demirci Mebmedi 
bacapdan liç k1ll'fllllla yarale
mıftır. Biraz 90Dl'a Y•titea bekçi
ler Şeldbi yakalalDlflar, cU19tleri 
de kaçmak i.temiflercHr· Fakat 
Şekip bir fıraabnı bularak taban-

casma tekrar daYranmıt 'e ka
çanların ardından sekiz lnqun 
boşaltmııbr. Ancak boiufma 
eanasmda kendiai de muhtelif 
yerlerinden bıçak yarasa ahmtbr. 
Hayatı tehlikede olan Şekibi ki
min yaraladıjı hentlz tesbit edi· 
lememiftir. Kendisi timdi tedavi 
albndachr. - • 
Bir At Kavgasının Sonu 

Armutlu, ( HulUli ) - Diba 
Mecidiye kiytlllde tiyle bir cina
yet olmyttur: 

Köyde lımaU ilminde blriaia 
ab kolllfUIU Mutafama balaçeai• 
pmİf, bu ytbdea ele aralanacla 
kavp çakmıfbı'. Neticede Maatafa 
baltuam ._,... 1n ı;I' htl• 
atılmıt •• bqandan ap 
yırılıllllfbr. lımailin ölmek illere 
oldufu haber veriliyor. Maatafa 
baltaaile beraber yakalaa•ıfb. Jf. 

·········----·-------·------------------
l•tanbul 
Darpanesi 
Çok Beğenildi 

lkmat VekAletiaİD Amerika
daa retirttiil maliye mDtelıuaaa 
Mister Gammerere enellİ gtba 
Damga matbaaıı ve Darphane 
Mndtırlllğtlne giderek bilhaua 
Darphaneyi gezmlf ve buılacak 
yeni para hazırhldannı tetkik 
etmiftir. Darphane Mtldlirll Fuat 
Bey kenclilin• Darphanenin •• 
makinelerinin kabiliyeti hakkında · 
izahat vermiftir. Mister Gamm .. 
rere Darphanemizi çok betelUllİft 
Avrupa ve Amerikaclald birçok 
emaalind• ytlkHk oldatuD• 
llylemiftir. Mtiteba..., yeal pa
ralann pkilleri ve ayarlan hak
kında da Darplaaa• lllcllrll Fuat 
Bey• bam izahat Yel'llliftir. 

............ .... ....-..-......... 1 ••• 

-;,;~.ı Japliaufbr· Bu anlqmanm 
en mOhim esasa tudur: Sovyet 
Rusya tarafından Yunaniatana 
yapılacak itballtia ytlzde lmk 
'J•di baçaiu Sovyet R111ya tara
fından tutulan Yunan vaparlanna 
verilen navlun karph;. dlvblerle 
•• ldirlaı tanı ile ldeneeektir. 
Sovyet Ruıya itlaalltuun ylzde 
4 buçup niabetiatle ele Yanan 
malım Sovyeder •taD alacaklardır. 

Koluna Bakınız 
Ne Yapbğını 
Anlarsınız 1 

Yukarda .. ~iz re .. 
.naa,ada aaltata W...etiad9 

çahpnlardan bir zahittir, kol
bakılld, Jeneral Glrinlin muha
fız kıtuı, yanllDI olmnanaz. Bu 
uaul "'w•nyada yui bltal ec:lil-
miftir. Orduya •• zabıtaye men
sup b ... elİll koluntla, me-. 
oldup lotanın banıi daireaiatle 
çalıfbjı bir bant ile yazıl ...... 
tadar. 
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&IBAYI 
BD Satanda Bergin 

Fransızcadan tercüme eden: Hatice Hatip --...ıı 

AŞKIN KUDRETi 
K&çUk prenaes: -· --,-;~-d;~~-gibi cızırdadı. Ve 
- Yovotte l dedi duyuyor uçuverdi. 

aıusun ?.. ı Genç prenıes: 
Sevinçle ellerini çırpıyordu. "-Eyvah! .• diye dliştınüyordu. 

D11ardau bir ses geliyordu. Dışar- bu sene de geçen aene gibi ola-
da bir boru çalıyordu. Sabahtan cakl" 
beri beşinci defa olarak bir ıöval- Üçüncll talip Mısırın arkasın· 
ye ptoya girmek istiyordu. daki göllerin kenannda yaıayan 

Prenses:!l bundan memnun ol- vahfi kabilelerin hükümdarı idi. 
masının sebebi de şu idi. Belki Elinde timsah derisinden bir 
ıu beş kişi içerisinde bir tanesi çanta vardı. Bunun içerisinde bin-
yapılacak tecrübede muvaffakıyet lerce nüsha büyüler bulunuyordu. 
kazan:ıcak ve nihayet onun efen- Bunlar bir fili· fare, bir aslana 
disi, onun kocası olacaktı. Prenses kedi yapacak kadar kuvvetli bu-
geçen sene de bu tecrübeleri heye- lunuyordu. Fakat hiçbiri agrafı 
canla beklemiıti. Fakat dünyanın açamadı. 
her bir tarafından gelmiş olan Ya dördllncll talip... Aman 
en bahadir, en cesur, en meşhur AUahım dördüncll talip.. • O, 
ıövalyeler bile bu imtiham geçi- görülecek bir feydi. Hangi mem-
rememitf er ve geri dönmeye mec- leketten &eldiğ!, nereli olduğu 
bur olmuşlardı. belli değildi. Bqtan aıağıya ka-

Bu tecrübe ne idi? Bu, ne bir dar tüylü bir vtlcudü vardı. 
ejderhayı boğm~k, ne bir dev ile Adaleli •e başkalannın kalçaları 

k kadar kalın kolları ve mermer 
görüşme , yanlız prensesin ytiziln· 
deki maskeyi çıkarmaktan iba- sütunlar gibi kalın kalçaları vardı. 
retti. Bir çelik miğferi parmakları ara· 

Bir peri onun yüzüne tılsılmlı sında hamur gibi ezdiğini gör-
bir maske takmıştı ve maskeyi müşlerdi. Ytirtirken tahtalar sal-
açan erkek prensesin kocası ola· lamyordu. f~eriye girebilsin diye 
caktı. salonun kapısını çift açmışlardı 

ve o da eğilerek içeri girebil
mişti. Onda ne tılsım, "ne kılıç, 

ne de sihirli bir mayi vardı. O, 
kollarının kuvyetine güveniyordu. 

Prensesin yllzllnü şimdiye ka
ladar kimse görmemişti. Yalnız 
maskenin deliklerinden mavi göz
leri •• ağız deliğinden de kırmızı 
dudaklan g6rünürdü. .. 

O gece büyUk bir ziyafet 
•ardı. Prenses yaz sabahları kır
lardan yllkselen sis tabakalannı 

andıran bulanık pembe tüllere 
l>nrtınmllştü. O gece ıatonun aa
lonunda yeniliyor, içiliyor, dans 
ediliyordu. Birden ıatonun kule
sindeki 1aat on ikiyi çaldı. Gece 
1anaı... Bu, tecrübe saati idi, 
kalabalık kenara çekildi. Prenses 
~e beş şövalye ortaya çıktılar. 
Sabahleyin şatoya ilk giren 1c;. 
valye meydana geldi. 

Ba. ıimal memleketierinden 
birinin padifahının oğlu idi. 
Sanşın, beyaz bir erkekti. Açık 
kalan kalın ve adaleli boynu bir 
mermer heykel haşmetini taşı
yordu. Avda ayılarla vücut vücu
da güreşmişti. Kemerinde bir kılıç 
asıla idi. Bu kılıç dört parmak 
kalınlığında idi. Bir büylkU bu 
kıhcı şimal denizlerinin buzlu su
larına daldırmıştı. Ve geceyar111 

güneşinin altında ona tılısımla 
sözler üflemişti. Bu kılıç ka) aları 
ekmek gibi keser, ve pırlantaları 

fındık gibi kırardı. 
Prensesin ensesine doğru eğildi 

ve kılıcın ucunu maskenin keııa
rana yaklaştırdı, fakat büyük bir 
aürültü oldu ve kılıç l:iin parça 
olarak yere dUştü. Şövalye önüne 
bakarak kenare çekildi. 

Ondan sonra gelen çöllerin 
daha ilerisinde buıun:n meçhul 
memleketlerin bir prenai idi. Par
lak gözleri sevinç ve tablike kar
ıısında, hassasiyetle titreyordu. 
En azgın kıırakları yalnız bi: 
diziyle idare ederdi. Elinde 
tas şeklinde oylllmuş bir granit 
parçası tutuyordu. 

Bunun içinde de bir mayi 
vardı ve bunun bir damlası be, 
alta insanın yerinden kaldıramıya
cağı kadar büyük olan bir bronz 
ktıtleaini bir anda eritirdi. işte 
bundan bir damla alan prens 
mu11eyl tutan ağrafın üstüne 
dr.mlatb fakat bu damla kızgın 
bir demirin Ustüne dUşmilt bir 

Bu korkunç devi gören pren
ses: 

- inşallah muvaffak olamaz, 
yarabbim. 

Diye dua etti. Dördüncü talip 
iki elile ağrafı tuttu. Çekti, çekti 
fakat açmıya muvaffak olamadı. 
O zaman bir vahşi hayvan gibi 
homurtulu bir bağrışla bağırarak 
kenara çekildi. 

Bu tecrübenin neticesinden 
prenses gayrimemnun değildi. 
Fakat beşinci talibin kazanmasmı 
istiyordu. 

Beşinci Şövalye çok genç bir 
bir adamdı. Koyu renk bukleJerj 
omuzlarına düşmtlştll. Boyu orta 
idi. Vücudu mevzundu ve elleri 
fazla kuvvetli görünmilyordu. 
Fakat kılıç kullanmakta ıimdiye 
kadar birçok kerrc maharetini 
göstermişti. Mübarezelerde cesa
retini ısbat etmişti. 

Prenses onu tanıyordu. Kaç 
kere penceresinden onu görmüş •. 
Görmüş ve beyenmişti. Genç Şö
valye de kendisini görmtiştü. Ba· 
kışmışlardı. Hem de uzun uzadı
ya ... O, bütün rakiplerinin muvaf
fak olamadığı bu tecrübede na
sıl muvaffak olacağını zannedi
yordu? Onun ne kuvvetli, ne de 
diğerleri gibi tılısımlı suları, 
nüshaları veya kôcı vardı. 

Herkes ona bakarken şimdi 
müstehzi bir tebessümle gültiyor· 
lardı. Fakat o, vaziyetten emindi. 
ilerliyordu. Bir diz.ini yere koya
rak prensesi selamlamıştı. Sonra 
ayağa kalkmıştı prensesin arka
sına çegerek bu güzel ensedeki 
ağrafın üstüne ateşin bir puse 
kondurmuştu. Birden maskenin 
bağları kendiliğinden açıldı. Ve 
prenses gıüel yüzünü nişaalısma 
çevirdi. Yalnız aşkın kudretine 
inanan genç Şövalye bir hare
ketle prensesi kazanmıştı. 
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DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bedin 
Türkig•deki ıııbelel"l: 

Galata • istanbul • lzmlr 
Deposu : lst. l'ütiin Gümrügü 

« Her tii.,.lii baoka i,J :ıt 

1 Spor 1 
Amerikada Bir 
Kayık Yarışı 

Nivlondoo, ( Amerikada ) '23 -
M. RuzveJt'in yetittiti Harvard Ünl· 
veraiteaile Yale Üniversitesi arasın
daki kayık yarıtanı Yale takımı 
kaunmıtbr. Yantlarda M. Ruzyelt te 
hazır bulunmuıtur. Harvard takımında 
Reisicümhurun o§-Iu da nrdı. 

Bir DUnya Rekoru 
Lo• ~nceJes, 23 ( A. A. ) - Kall

forniya Universiteei talebeainden Con 
Liman dünya gülle atma rekorunu 
klrmıştır. Yeni rekor 53 ayak, 7,3-4 
inç tir. 

Eskrim Avrupa Blrlncfllğl 
Varıova, 23 ( A. A. ) - Avrupa 

eskrim müsabakalarında ltalya birinci, 
Fransa ikinci, Almanya üçüncQ 
olmuttur. 
Paollno'nun Bir Meydan 

Okuyutu 
. Madrit, 23 ( A. A. ) - Ağır •ıklet , 

boksör Paolino, dünya ağır sıklet 

t•mpiyonu Maka Baer'i ma~a davet 
elmiıtir. ......... --.. ......... _ .................................. .. 

----~==:-==:-=---=----=----:-----:--:-===-

• 
iz mir Belediyesinden: 
İzmir Belediyesine ait yangın yerlerindeki arsalardan 1 Şubat 

1930 tarihinden evvel alıp ta parasını istikraz etmiş mahiyette on 
ıene ve on taksitte ödemeyi teahhüt etmİ§ olanların 1 Haziran 
934 tarihinde Jizimüttediye olan borçlan ihale tarihinden itibaren 
yirmi senede ödenmiş olmak için kalan zamana göre taksim edil· 
mek ıuretile daha küçük taksitlere ayrılarak ödeme müddeti uza• 
tılacaktar. Arzu eden alakadarların bu ite ait muamelelerini 
1 Kinunuaani 935 tarihine kadar bitirmesi prtile şimdiden İzmir 
Belediyesine müracaatları. Aksi halde arsa parasının taksitleri 

kaldırılarak kanun yolile şartname hükümlerine göre tamamının 
tahsiline teşebbüs edileceği ve masarifi muhakeme ile vekil ücre
tinin ayrıca borçludan tahsil olunacağı ilin olunur. 113360,. 
-·--~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~-

ı,I._ -ln-h-is-a-rl;--u-. · -M-u-.. d-iı-. r-lu-.. ğ-iı-. n_d_e_n_: __ 
Cinsi Mıktarı 

Bobin Trifil ağaçları Tahminen " 10,000,. kilo. 
Cibali Levazım ambarmda bir se.ne zarfında toplanıp peyderpey 

teslim edilecek olan bobin Trifil ağaçlan ln/934 tarihine müsadif 
Pazar günü ıaat 14 te bilmüzayede .ablacaktır. Taliplerin 
Clo 15 tcminatlarile Cibalido Levazım "Ve mübayaat Şubesine 

mliracaatlan. "3327,, 

Deniz y o 11 arı istanbul Milli Emlak MüdürJüğünden: 
J Ş L E T M E S l J?airede nıahfuz 66 parça 50 lira muhammen kıymetli fersude 

Acenteleri 
1 

Karakay K6prilhaf halının 817/934 Pazar gUnO aaat 14 te açık artbrma u&ulile satıla- · 
TeL 42362 - Sirkeci Mühürdarzade cağı ilan olunur. "M,, "3266,. 

Haa TeL 22740 Jl:ı .................................... 11111 ................ ... 

'iZ'MiR SÜR4m'A-T
0 

.. ,, - B Ü y' Ü K 

:~:~~;ri~;.;~~10 TAYYARE PiYANGO~~u 
Sah 11 de Galata nhbmın-
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, İakenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. ..3414 

" 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 25 

Haziran 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (3415) 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 26 

Haziran 
Sah 20 de Galata nhtimm
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. u3415,, 

' 

Beyoğlu UçUncU sulh 'hul<uk 
hfiklmliAinden: l - Mehmet Bey ile 
Paminon.la bınt Komtantin Kılıcı efen
dinıo şayıan mutasarrıf oldukları 9000 
lira kıymeti muhnmmineh Beyoi;>iunda 
Kamerhatuu mahallesinde KalyorıoQkul- , 
luğu caddesinde eııki 31 yeni 39 numa
ralı ve etraf ve duvarları kargir için· 
deki do,eıne ve tavanları ve üst kat 
merdiveni ahşap ve zeminden mada iki 
katlı ve üstünde bir anlon üç oda, bir 
helayı Jınvi knbvelıaneııiıı tamamı ıu
yuun izaleı;i zimmnda. açık arttırmaya 

vm:edildiğıııden 26-7-934 tarihine milsa· 
dif Perşembe günü ıaat 15 ten 16 ya 
kadar lle) oğlu sulh mahkemesi ba~kii· 
tipl•gince bilıntizayede satılacaktır. Art
tırma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ihale 
edilecektır. Bulmadığı takdirde en son 
nı ttıranın taahhüdü baki kalmak ıuretile 
ikiııci arttırma on betlncl güne tesadüf 
cdeu l 1·8-934 Cumartesi günü ıaat llS 
ten 16 ya kadar icra olunacak: n en 
aou arttırana ihale edilecektir. 2 • .Mü
ter~kiın. vergisi yoktur. Telliliye müı
terıyc aıttlr. 8 - Arttırmıya i§tirak ede
cekler ~yme~ m~ba~inelerinin yüz· 
de yedı buçugu nıabeünde teminat ak· 
çeei veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 4 • Art· 
tırma beleli tarihi ihaleden beı gün 
ze.rfrndo mahkeme kaaa..ına tediye edi
lecektir. Aksi takdirde ihale feeh ve 
farkı fint znrnr ve ziyan faiz biln hü
küm kendiı;inden tahsil edilecektir. 
6 - 2004 numaralı icra ve iflis kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfıkan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacnklılat" ile diğer olakn.darlat gayri
menkul üzerindeki haklan hueueil,ı .f~z 
ve masrafa dair olan icarelerillİ ispat 

3. üncü keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Ayrıc.t : 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye \ c 

20.000 liralık bir mükafat vardtr. il 

İktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden: 

İçel Vilayetinin Tarsus kazasının Saraç köyü civarında kain 
olup şimalen Saraç belen noktasından bed ile Saraç karyesi camii 
noktasından bilmurur Murat Sofu tep~si arasında münkesir hat, 
garben mezkUr tepeden bed ile Andıvar çayile lıyazlık çayının 
birleştiği noktaya vasıl olan mllstakim bat, cenuben mezkür nokta· 
dan bed ile Moza gedik tepesile Çolfahk yanğı kayasından bilmu
rur Saraç deresile Karğıpınar auyu~un birleştiği noktaya münkesir 
hat, şarkan mezkur noktadan bed ile hudut başlangıcı olan Saraç 
belen tepesine vasloluoan mli&takillli hat mahdut 190 hektar arazi 
dahilindeki Saraç Krom madeni nnmile maruf bulunan mekşuf 
Krom madeninin evvelki hudutları dahilinde işletilmesi mekşufen 
ihale kılınacaktır. Taliplerin ihale mukavele va tartnamesine der.ce
dilecek olan hususi şartlarla teminat akçesi miktarını anlamak üzere 
Ankarada İktısat Vekaleti Maadin Umum Müdürlüğü taharri ruh
satnameleri ve imtiyazlar mUdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
tekliflerini kapa.h zarf içerisinde nihayet 20/9/934 tarihine müsadif 
Perşembe gflnll saat on beşe kadar Ankarada lkbsat Vekaleti 
Maadin Umum MüdürHiğüne tevdi eylemeleri ilan olunur. "3432,, 

istanbul 
Komisyonu 

Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Reisliğinden : 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali aenesi için Uizumu olaıı 

87 ,000 adet gOnlük yumurta ol baptaki şartnamesi veçhile ve 17 
Temmuz: 934 Salı günü saat 14 te kapab zarf usulile ihale edilmek 

tızere münakasaya konmuştur. isteklilerin müracaatları. 113339,, 
------------------- - ----- ----

Zayi - İstanbul yedinci icra dai
resinin 84o/8400 n 389/3471 No. h 
dosyalarile Mustafa efendi vereserrin
den Vedia ve Aliye hanımlara ait Sa
ngüıelde Hssanbalife mahallesinde Ca
mi sokağında 15-17 No. lı hanede ve 
bahçeye ait olarak teslimi vezne edilen 
190 liraya ait makbuz ile nüfus tezke
resini zayi ettim. Veniıini alacağımdan 
buulann hükmü olmadığı ilan olunur. 
Fatih: Haıenhalif e mahallesi Camisokak 
18 No. lı hauede sakin Hasan oğlu 
llüıeyin (16) , --için tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
zarfında evrokı miısbitelerile birlikte 
satış memuruna. murac:ae.t etmelidir. 
Aksi takdirde ha.klan tapd" aicillerile 
sabit olmayanlar saL§ bedelinin paylaş· 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
llıtiyat akçesi ,, 580,ooo,ooo 

Merkezi idare : M i L A N O 
İtalyanın başlıca şehir! rinde 

ŞUBELER 
logillere, lSviçre, A vustur~ s, ~Jnoa
rj tan, Çekoslovakya, Yu~o luvya, 
Lehistan, Homanya, Bulı;nristnn, 
Mı ır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Penı, Ekvatör ve Kolumlıı~ ııda 
.i\.fil~ asyonlar 

,, 

mnsmdau hariç kıtlırlar. 6 - Şartname 
mahkeme divanhanesinde herkesin gÖ· 
rebileccği bir yere aeılmıttır. Fazla taf. 
silat almak isti~ enlerin 934, 15 dosya 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Clalntu Voyvoda caddesı h :ıraköy 

Palas ( 'l'elef. 2641 l'l.IJl.J.rı ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

lstnnlmlda : Alalemoiyaıı lı ınında ' 
Telef. 2821. Beyoğlunda : 1 tiklfil 
caddesi 'l'elef.1046.Kampıyo ılnireıi 
Borsada Telef. 1718. 

.ile baıkitibe müracaatları ilan 
olunur. (624) 

lZMİRDE ŞUBE 



lsrarıa . 

Ambalajlarda ve ~omprl· 
melerin üzerinc1e E9 
marbısının m•fleka 
bulunmasına dile· 
lcef edinizl 

Belediye Sular idaresinden: 
o.oıs ilk ._.... bona ıo.500 kilo 
0,020 .. .. " S.808 ., 
0,030 .. " .. 100 
0,040 .. " .. 300 

KGlçe k1111un 12.000 ,. 

• 

Yukarda yazıh malzeme kapalı zarfta •thaakasaya konulmuftur. 
•aıe 281819.M Peqembe gllnll saat on dartteclir. O saatten sonra 
teklif kabul edilmez. Milnakuaya girmek iateyealer teminat mikta· 
n w aalre laakkıuda maltmat almak ve .artnameyi g&mek için 
llerala Tabimde Sıra aenilerdeki idare binaaanda Malzeme Şefli
iiae m&racaat edebilirler. "3404,. 

SOll POl!A 

J VAPURCULUK 
1'0RK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıfı 
Uman Han, Telefon: 22929 

Trabzon Yolu 
UMLU PINAR .. if.d:a!' 

Pazar ıtaı aaat 21 de Galata 

nlatamaadaa kalkaeak. Gldifte: 
Zoapldak, laebolu, A1uak. Sam
•n, O.,., Ordu, Giıuoa, Tirebolu, 
Glrele, Trakoa n 1Uae1•· Dhltt• 
hunlara flAyetea, Of n Slrmene1• 
utra1aeakbr. 

Ditleri 
Kurtarırl 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir 1 

Atız kokaamu 
clefed•I . 

Aiızdald 
Witiin 

• 
muzır . 
mikroplan 

0/o 100 
Ôldürürl 

Dr. A. KUTiEL 
karaköy Topçular caddeıi No. 33 

lt•·· 

Denizyollan lıletmeai Müdürlüpnden : 

ISKENDERIYE HATTINDA FEVKALADE 
TENZiLATLI OENiZ TENEZZUHLEfti 

l.tirahat ,aınlerinde ıtızel bir deniz bavua almak iateyealere 
kolaylık olarak iSKEN DERiYE llattlada 

FevkalAde tenzllAtb 
af dip gelme tenezzlllı biletleri tertip ettik. Y emelderinia nefuetl, 
aervialerinin intizam ve mtlkemmeli1eti ile 11Sbret bulan IZMIR 
ve EG• vapurlanam her hafta 8ALI ıtıalerl 11 de Galata 
nbbmından kalkar Ye 11 .... ._.. ~ ....... er. Bu aeyabate 
ittirak edenler aizel lzmlr'I, Atlna ve Pire•• w• 
ı•hir ve plljlanm girmek fırıabna da aall olacaldardır. BU 
ı Haziran 934 tarihinden itib~ Karaköy'dekl Ac• ... ...,. 
..... mlzden aablmağa bqld•cakbr. Fazla mal6mat almii'k 
iıtiyealerin Acenteye mlracaatl•n ilin olunur. 

Belediye Sular idaresinden: 
Met 

o,oı• lik .... mqaluju 150 
o;020 .. .. .. ao 
•• " .. " 10 
0,910 " zarp .. 30 
0,015 ,, ,, • 1GO 
0.020 .. •• .. 30 
0,030 .. " " 10 
0,040 .. ,, " 5 
o.060 .. ,, ,, a 

Yukarda yazıh malzeme lcapah urfla mlaakuaya konul,... 
tur. ihale 281811934 Peqembe gtbl8 saat OD clarttedir. G • ._ 
llORl'a teklif kabul ec61mez. Mllnakuaya ... ek ~ teminat 
miktarı veaaire hakkında malimat aı ... k •e flll'blameyi 16rmek 
için bergOn Taksimde Saraaelmerdeld idare binasında Malzeme 
Şeflipe müracaat edebilirler ... ~,, 

letanlMll ikinci Ticaret • k••••l•den: sn top ..... kete• 
bezinin mabke•ece a~k artt.rma 
De Htalma•ına ı.arar i9rUdltlnden 

~ :•-:-.... r.:'1ıtant~i 
At- ...,. ..-...cı-a kiin Trakya 
.. .....-•• haar bulunmaları ilin 
obıaur. (627) 

plllLAftA PANTATlr 
Çok temi• oa iki lcratlık pırluta 
pantatif Sandal bedeıtenlnde tet
blr edilmektedir. Temmuzun ikinci 
Puarte1l ,OnG aaat ikide ucuea 

~lmlll~. aatllacakbr •• ('17) PE 1 ROL NiZAM 
...... .-. .... .-..-. .. 1 ···············----

h• Poat. ... tb••• SAÇ balamı için ea iyi bir illçör. 
Saç dlldllmeaiai n baeW.n ........ 


